Město Moravská Třebová
Zápis
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 14. dubna 2014 v zasedací místnosti
městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin.
Přítomni: 20 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ
Omluveni: Zdeněk Stupka
Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta
Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 788/Z/140414 – 813/Z/140414
Ověřovatelé zápisu: Ing. Charvát, p. Odehnal
Pro zvolení ověřovatelů zápisu – 20
Návrhová komise: p. Beyer, Mgr. Muselík, pí Koláčková
Pro zvolení návrhové komise – 20
Starosta města přivítal zastupitele, vedoucí odborů a občany. Zastupitelstvo bylo řádně
svoláno 09.04.2014 a informace o místě a době konání zasedání a navrženém programu byla
zveřejněna na úřední desce MěÚ 04.04.2014 a následně na výlepových plochách, tedy
v souladu se zákonem o obcích. Na zasedání zastupitelstva města je přítomno 20 členů a
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Omluven je p. Stupka
Starosta města předkládá program:
1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
1/1. Právní posouzení Mandátní smlouvy ze dne 24.02.2010 a jejich dodatků
2. Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva
města 10.03.2014
3. Zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 02.04.2014
4. Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 07.04.2014
5. Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města 21.03.2014
6. Výsledky Fóra Zdravého města Moravská Třebová 2014 a následné ověřovací ankety
7. Udělení Ceny města Moravská Třebová za rok 2013
8. Přísedící Okresního soudu ve Svitavách – informace o přípravě voleb přísedících
9. Zahraniční služební cesta do Göppingenu
10. Zpráva o výsledku provedené inventarizace hmotného majetku, zásob, pohledávek a
cenin ke sni 31.12.2013
11. Program regenerace MPR a MPZ v roce 2014
12. Rozdělení Interního grantu zdravého města pro jednotlivé aktivity místních
partnerských organizací Projektu Zdravé město a MA 21 Moravská Třebová
13. Koncesní řízení na provozování kanalizace
14. Účast města Moravská Třebová na projektu Zavádění ICT v územní veřejné správě –
výzva IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí
15. Záměr řešení prostor na ulici Komenského ve vazbě na budoucí parkovací plochy u
nového komerčního objektu
16. Prodej bytové jednotky č. 352/11 v domě č. o. 38 na ul. Olomoucké
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17. Dražební vyhlášky dobrovolných dražeb
18. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 2040/16, ul. Jevíčská v obci a k. ú.
Moravská Třebová
19. Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek,
Sušic, Boršova a modernizace ČOV“
Schválení programu:
Tisk č. 13 zařadit za tisk č. 2 – pro - 20
Pro schválit program – 20
Přijato usnesení č. 788/Z/140414
Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřen, uložen k nahlédnutí na
sekretariátu starosty a nebyly k němu podány žádné připomínky, tudíž je považován za
schválený.
Starosta města upozornil, že ze zasedání ZM je pořizován zvukový záznam, který bude
k dispozici na webových stránkách města.
Přivítal zástupce firmy VRV, s. r. o. p. Drbolu a ředitele VHOS, a. s. Ing. Šimona.
Připomínky a náměty, občané:
Bez připomínek.
Tisk č. 1 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
Pro vzít na vědomí – 20
Přijato usnesení č. 802/Z/140414
Tisk č. 1/1 - Právní posouzení Mandátní smlouvy ze dne 24.02.2010 a jejich dodatků
Mička – stanovisko advokátní kanceláře – objasnění schvalování. Stále zde vidím dílčí
nesoulad mezi tím, jak se popisuje úprava ceny, kdy cenu lze měnit pouze kdy dojde ke
změnám sazeb DPH. V komentáři je to popsáno, že když nedošlo k nárůstu ceny, tak se
domnívají, že dodatky jsou pořádku.
Mačát – názory stran se různí, my vycházíme ze stanoviska advokátní kanceláře. Chceme to
ještě projednat osobně a budeme informovat zastupitelstvo.
Pro vzít na vědomí právní rozbor – 19, 1 se zdržel
Tisk č. 2 - Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva
města 10.03.2014
Pro vzít na vědomí zprávu – 20
Přijato usnesení č. 803/Z/140414
Starosta předal slovo Ing. Drbolovi z VRV – informace o koncesním projektu.
Tisk č. 13 - Koncesní řízení na provozování kanalizace
Pro schválit předložená koncesní projekt, pro schválit výběr provozovatele – 19, 1 se zdržel
Přijato usnesení č. 793/Z/140414, 794/Z/140414
Tisk č. 3 - Zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 02.04.2014
Žáček – diskuse o kronice města, příští rok 70 let od konce 2. světové války. Nám 18 let
chybí, je to dost. Myslím si, že v rámci studia na gymnáziu by mohlo město navázat kontakt a
mládež by se na tom mohla podílet. Oslovit organizace, které by mohly mít podklady.
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Zemánek – upřesnil informaci, že do r. 2006 se dělaly kroniky dobrovolně – není to tak,
ukládal to zákon. Jsme schopni v rámci naší působnosti doplnit kroniku v období 2000-2004.
Dalšími roky se bude rada zabývat.
Ošťádal – uložil bych úkol, aby se na to nezapomnělo.
Koláčková – v příloze č. 2 máme doporučení týkající se oprav, zaznamenává se to někde?
Nebo si každá organizace dělá svůj plán oprav? Kontrolní výbor to zkontroluje a pak se s
situací nic nedělá.
Mačát – pravidelně děláme plán oprav majetku města na tři roky dopředu. To co zde navrhuje
kontrolní výbor o tom víme, zkontrolujeme, zda je to zařazeno. Např. u povodňových desek
čekáme na vhodný dotační titul.
Pro vzít na vědomí zápis a zprávy z činnosti a úkol – 20
Přijato usnesení č. 804/Z/140414, 813/Z/140414
Tisk č. 4 - Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 07.04.2014
Pro vzít na vědomí zápis z jednání – 20
Přijato usnesení č. 805/Z/140414
Tisk č. 5 - Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města
21.03.2014
Zemánek – formální změna – výslovně uvést doporučení do usnesení.
Pro vzít na vědomí zápis – 20
Přijato usnesení č. 806/R/140414, 812/Z/140414
Tisk č. 6 - Výsledky Fóra Zdravého města Moravská Třebová 2014 a následné ověřovací
ankety
Mička – nepřipravuje město jinou podobu této ankety? Je pravda, že občanů bylo málo, byly
tam zástupci organizací města, úřadu a zastupitelů. Připravuje se jiná forma? Aby to, co se
navrhuje, bylo jen z řad občanů.
Starosta – tato forma je podle metodiky Zdravého města.
Mačát – plníme tím jednu z podmínek NSZM. Osobně mám podobný názor, že tato forma je
překonaná, když se to dělá dvakrát ročně. Je dobré, že se to ověřuje anketou. Zvažujeme i jiné
formy. Zájem a účast je špatná.
Pro vzít na vědomí – 20
Přijato usnesení č. 807/Z/140414
Tisk č. 7 - Udělení Ceny města Moravská Třebová za rok 2013
Ošťádal – ctím názor rady města, ale myslím, že by měl rozhodovat věk lidí a pokud mají
nějaké jubileum. Ing. Škoda má 85 let, na to by se mělo hledět.
Starosta – nic proti tomu nemám, směrnice nezná přednost věku. Na druhou stanu jsme se
posunuli od zásluh po dlouhodobý přínos pro město. Nesporuji Ing. Škodu, ale mu patří spíše
ocenění jako osobnost ve sportu.
Stejný – chci připomenout, že je známý můj názor na udílení ceny a proto budu hlasovat proti,
ať tam bude kdokoli.
Pro udělit cenu města – 16, 2 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval
Přijato usnesení č. 801/Z/140414
Tisk č. 8 - Přísedící Okresního soudu ve Svitavách – informace o přípravě voleb přísedících
Pro vzít na vědomí informaci – 18, 1 se zdržel, 1 nepřítomen
Přijato usnesení č. 808/Z/140414, 809/Z/140414
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Tisk č. 9 - Zahraniční služební cesta do Göppingenu
Pro schválit zahraniční služební cestu – 19, 1 nepřítomen
Přijato usnesení č. 789/Z/140414
Tisk č. 10 - Zpráva o výsledku provedené inventarizace hmotného majetku, zásob,
pohledávek a cenin ke sni 31.12.2013
Pro schválit předloženou zprávu – 19, 1 nepřítomen
Přijato usnesení č. 790/Z/140414
Tisk č. 11 - Program regenerace MPR a MPZ v roce 2014
Pro schválit příspěvky – 19, 1 nepřítomen
Přijato usnesení č. 791/Z/140414
Tisk č. 12 - Rozdělení Interního grantu zdravého města pro jednotlivé aktivity místních
partnerských organizací Projektu Zdravé město a MA 21 Moravská Třebová
Pro schválit rozpočtovou úpravu – 18, 2 nehlasovali
Přijato usnesení č. 792/Z/140414
Tisk č. 14 - Účast města Moravská Třebová na projektu Zavádění ICT v územní veřejné
správě – výzva IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí
Charvát – názvy jsou šílené, může nám to někdo přeložit do češtiny, o co tam jde?
Němec – jedná se o výzvu – navazující výzva na technologická centra – rozšíření služeb
center a nákup HW a SW. Je to pokračování zavádění iGovernemntu podle strategie státu.
Pro schválit zapojení města do výzvy – 20
Přijato usnesení č. 795/Z/140414, 810/Z/140414
Tisk č. 15 - Záměr řešení prostor na ulici Komenského ve vazbě na budoucí parkovací plochy
u nového komerčního objektu
Pro schválit realizaci záměrů – 18, 1 proti, 1 se zdržel
Přijato usnesení č. 796/Z/140414
Tisk č. 16 - Prodej bytové jednotky č. 352/11 v domě č. o. 38 na ul. Olomoucké
Pro schválit prodej bytové jednoty – 20
Přijato usnesení č. 797/Z/140414
Tisk č. 17 - Dražební vyhlášky dobrovolných dražeb
Pro schválit dražební vyhlášku – 20
Přijato usnesení č. 798/Z/140414, 799/Z/140414
Tisk č. 18 - Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 2040/16, ul. Jevíčská v obci a
k. ú. Moravská Třebová
Pro schválit uzavření smlouvy – 20
Přijato usnesení č. 800/Z/140414
Tisk č. 19 - Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“
Mička – v případě, že je reklamace, kterou dodavatel odstraňuje, je to předmětem sankce vůči
zhotoviteli?
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Mačát – na kontrolním dni je soupis. V současné době máme dvě části stavby, jednu
zkolaudovanou a jednu co běží. Ta zkolaudovaná pokud je reklamace, tak je zhotovitel
vyzván a musí ji provést v určité lhůtě, pokud ji neprovede, tak je sankce.
Odehnal – jak to vypadá s opravou vozovky v Udánkách?
Mačát – je potřeba to udělat naráz. Vždycky je to nejefektivnější a nejekonomičtější. Nemáme
dohodnuto se zhotovitelem, že by to dělal po částech. navíc se bude muset podílet i město.
Beyer – co mám odpovídat občanům? Je tam podezřelý klid. Lidé jsou nervózní a jsou
připraveni k připojení. Kdy se to začne hýbat a kdy přijde termín, kdy se budou muset
připojit?
Starosta – na to máme správce stavby.
Netolický – teď se stavba dokončuje a během tří týdnů by měla být část v Boršově. Po
kamerových zkouškách proběhne řízení o předběžném užívání stavby. Mělo by to proběhnout
během prázdnin. Budou v předstihu vyzváni k napojování.
Beyer – probíhá u nás výměna vodovodu. Byl bych rád, kdybychom se dokázali sejít a
vytvořit harmonogram.
Pro vzít na vědomí informace – 18, 2 se zdrželi
Přijato usnesení č. 811/Z/140414
Různé:
Mička – je už známý termín RWE rekonstrukce plynu na ul. Jiráskova? Na podzim jsem
dával podmět na rozšíření parkování pod zámkem a zatím nemám informaci jak se to bude
řešit.
Starosta – zatím jsme neřešili, abychom překazili parkování na cestě pod zámkem. Počkáme
až bude hotová celá lokalita Knížecí louka. Souhlasím, že se lidé vyhýbají placenému
parkování.
Netolický – měli jsme jednání s RWE s p. Kordíkem. V letošním roce se plánuje pouze
výměna plynovodu v ul. Josefské a domluvili jsme se na plánu na příští roky a zatím
předpokládáme, že by do ul. Jiráskové zasáhnout v roce 2016. My se podle toho řídíme při
plánování obnovy kanalizace, abychom ulice nekopali dvakrát.
Mička – stav chodníku je tristní. Před dvěma lety zástupci RWE tvrdili, že na to bude
navazovat oprava chodníků. Termín 2016 mě zaskočil.
Žáček – měl jsem totéž. My máme s firmou RWE řádné smlouvy s termínem.
Jednání zastupitelstva města bylo ukončeno v 16:30 hod.
V Moravské Třebové, 14.04.2014
Zapsala: Bc. Petra Jiroušová
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Charvát

……………………..

p. Odehnal

…….……………….
JUDr. Miloš Izák
starosta města
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