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Zápis 

 

ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 3. června 2013 v zasedací místnosti 

městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin. 

 

Přítomni: 16 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ 

 

Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta  

 

Zapisovatelka: JUDr. Jana Blahová, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka 

 

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 630/Z/030613 – 665/Z/030613 

 

Ověřovatelé zápisu: Vaňkát, Odehnal 

Pro zvolení ověřovatelů zápisu  –  16 

 

Návrhová komise: Žáček, Horská , Muselík 

Pro zvolení návrhové komise – 16 

 

 

Starosta města přivítal zastupitele, občany a zaměstnance městského úřadu na jednání 

zastupitelstva města. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno 29.05.2012 a informace o místě a 

době konání zasedání a navrženém programu byla zveřejněna na úřední desce MěÚ 

24.05.2013 a následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. Na 

zasedání zastupitelstva města je přítomno 16 členů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

Omluveni jsou PaedDr. P. Baslerová, Ing.  M. Krejčí, Ing. P. Charvát, Ing. P. Brettschneider, 

Mgr. P. Kopunecz. 

Upozornil přítomné, že ze zasedání zastupitelstva bude pořizován hlasový záznam. Tento 

záznam bude zveřejněn na webu města www.moravskatrebova.cz 

 

Starosta města předkládá program: 

 

1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 

1/1. Návrh řešení pohledávek v oblasti životního prostředí, nedobytných pohledávek z 

hospodářské činnosti a dlužného nájemného převzatého ze Správy nemovitostí s.r.o.  

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

3. Zápis z jednání kontrolního výboru 22.5..2013 

4. Závěrečný účet a rozbor hospodaření města Moravská Třebová za rok 2012 

5. Rozbor hospodaření města k 30. 4. 2013 a návrh rozpočtových úprav 

6. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku TJ Slovan 

7. Navýšení příspěvku na provoz Turistického informačního centra v roce 2013 a 

dodatek smlouvy o spolupráci 

8. Rozpočtový výhled města na období 2014 - 2019 

9. Úhrada nákladů za dojíždějící žáky 

10. Členství ve sdružení měst a obcí s názvem Asociace měst pro cyklisty 

11. Dražební vyhlášky dobrovolných dražeb  

12. Prodej dvou podílů na pozemku parc. č. 613/1 v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová, ul. Jiráskova      

13. Prodej pozemku parc.  č.  4638 v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské 

Třebové       
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14. Prodej pozemku st.383/2 a pozemku parc.č. 835/5 vše v obci Moravská Třebová a  

katastrálním území Boršov u Moravské Třebové     

15. Prodej  bytové jednotky č. 806/3 na ul. Školní č.o. 2 v  Moravské Třebové    

16. Žádost o prominutí penále 

17. Návrh podání žádosti o  bezúplatný převod pozemku od PF, ČR kat. území Boršov u 

Moravské Třebové 

18. Předkupní právo – pozemek parc.č. 1741/2  v obci a kat. území  Moravská Třebová, 

část obce Předměstí, ul. Dvorní      

19. Úhrada nájemného za užívání pozemků 

20. Závěrečný účet DSO Českomoravské pomezí 2012 

21. Nominace do představenstva firmy Liko, a. s. Svitavy jako zástupce akcionáře – města 

Moravská Třebová na období let 2013 – 2016 

22. Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, 

Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 

23. Zápis z jednání finančního výboru 

 

   

Schválení programu: bez návrhů na změnu (starosta upřesnil: na stole je tisk č. 7 – 

aktualizovaná  verze, dále nově tisk  23) 

 

Pro schválit program jako celek - 16 

Přijato usnesení č. 630/Z/030613 

  

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, občané: 

  

Ing. Marie Nechutová, Sušice: 

- Kdy bude dokončen přechod pro chodce v Sušicích („zebra“)?; Horčíková, ředitelka 

TS MT s.r.o., vím, jedná se o přechod do nové průmyslové zóny, je třeba jednat o tom, 

kdo bude realizátorem přechodu (zda „stavba OUSB“ nebo někdo jiný); starosta: 

považujeme za podnět, bude dána odpověď; Václavík, vedoucí OD:  bude zřejmě 

realizovat správa a údržba silnic 

- Splašková kanalizace – zda byla kolaudace, kdy bude třeba realizovat přípojky 

v Sušicích; starosta: dnes výrobní výbor jednal o termínu kolaudace – není stanoven, 

očekáváme v řádu týdnů;  upřesnil Mačát: bude zřejmě schváleno předčasné užívání, 

předpoklad -  Sušice červen, červenec – bude dána výzva občanům k připojení 

- K nemovitosti v majetku Ing. Nechutové, informace zastupitelům:  splašková 

kanalizace šla původně přes pozemek Nechutové, následně nastaly problémy a přes to, 

že byla přislíbená opatření částečně realizována, problémy přetrvávají; majitelka 

převedla svody dešťové vody na druhou stranu domu, ale přetrvává zatápění sklepa, 

ve sklepě jsou dlouhodobě sondy, v místě složení uhlí problém trvá, odvodnění bude 

problematické; zdůrazňuje dva problémy: l. cca 11 m kolem nemovitosti bylo 

provedeno opatření (opatření – nespecifikuje), je nedostatečné, nastalo jen částečné 

zlepšení, 2. obrubníky kolem nemovitosti směrem k nemovitosti Vykydala, 

realizováno pouze částečně – tj. veškerá voda z komunikace prochází a vsakuje 

směrem k nemovitosti Nechutové, i do druhého sklepa; opakovaná upozornění byla 
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bezvýsledná. Zdůrazňuji, že jsem obdržela odpověď podepsanou ing. 

Brettschneiderem  v květnu t. r., konstatuji, že město se chce zbavit odpovědnosti. 

Proto bude další korespondence směřována krajskému úřadu. 

Starosta: stran vaší nemovitosti  město učinilo hodně, bude Vám odpovězeno 

Báča, ved. OŽP: ke správnímu řízení v r. 2009 (kanalizace x nemovitost Nechutové) - OŽP 

vydal stavební povolení na kanalizaci, bylo podáno odvolání Ing. Nechutovou, z důvodu 

nefunkční dešťové kanalizace (nesouviselo s předmětem  stavebního povolení), přesto bylo 

jednání, zápis, po vysvětlení a sepsání zápisu odvolání ing.N. vzala zpět.  

Starosta: věcná odpověď byla dána odpovědí ing. Brettschneidera, vedení města ještě jednou 

věc projedná (posoudí) 

Nechutová: nebyla provedena kamerová zkouška, obrubníky nejsou až k další nemovitosti, 

kladu otázku: kam má voda téci? Do kanalizační vpusti nebo na nemovitost – nebyla 

realizována tzv. horská vpusť, která by problém řešila, taktéž chybí dvě vpusti směrem vlevo 

(když se jede na MT), při jednání v r. 2009 tato opatření byla slíbena  – proto jsem podepsala 

zápis. 

  

 

Tisk č. 1: Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 

 

Pro vzít na vědomí -  16  

Přijato usnesení č. 655/Z/030613 

 

Tisk č. 1/1:  Návrh řešení pohledávek v oblasti životního prostředí, nedobytných pohledávek 

z hospodářské činnosti a dlužného nájemného převzatého ze Správy nemovitostí s.r.o.  

 

Pro schválit -  16 

Přijato usnesení č. 631/Z/030613 

 

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

 

ZM bere na vědomí - 16   

Přijato usnesení č. 656/Z/030613 

 

Tisk č. 3: Zápis z jednání kontrolního výboru 22. 5. 2013 

 

ZM bere na vědomí  - 16 

Přijato usnesení č. 657/Z/030613 

 

Tisk č. 4: Závěrečný účet a rozbor hospodaření města Moravská Třebová za rok 2012 

 

ZM schvaluje (závěrečný účet a uzávěrku) -  pro 16 

ZM schvaluje (vypořádání hospodářského výsledku) – pro 16 

ZM bere  na vědomí (závěrečný účet a rozbor) – pro 16 

Přijato usnesení č. 632/Z/030613, 633/Z/030613, 659/Z/030613 

 

Tisk č. 5: Rozbor hospodaření města k 30. 4. 2013 a návrh rozpočtových úprav 

 

ZM bere na vědomí (rozbor hospodaření 2013)  - pro16 

Pro schválit (rozpočtová úprava)  - pro 16 

Přijato usnesení č. 660/Z/030613, 634/Z/030613 
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Tisk č. 6: Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku TJ Slovan 

 

Pro schválit  (odstoupení od smlouvy) 15 

Pro schválit (dodatek smlouvy) 15 

Zdržel se: 1 

Přijato usnesení č. 635/Z/030613, 636/Z/030613 

 

Tisk č. 7: Navýšení příspěvku na provoz Turistického informačního centra v roce 2013 a 

dodatek smlouvy o spolupráci 

 

Ošťádal: co se změnilo, chybí porovnání tisků  

Buriánková: změna, ke které došlo, je sjednocením provozní a otevírací doby, s ohledem na 

kontrolu v TIC a požadavek na zařazení do kat. B jsme sjednotili doby, aby TIC splnilo 

podmínky požadovaného zařazení, o nic jiného nejde 

Starosta: doplňuji, jde také o zájem města provozovat TIC v neděli 

Jílek: v porovnání s elektronickými podklady se výše příspěvku liší (el. podklady 580 tis., 

papír 565 tis.); dotaz – zda ve svátky bude zavřeno nebo bude provoz jako v neděli? 

Buriánková: popis stavu je popisem stavu před změnou, následuje tabulka – svátky jako 

v neděli, první odstavec důvodové zprávy shrnuje stav před provedenou změnou, tj. nejde o 

změnu úhrad oproti první (elektronické) verzi podkladů pro zastupitele (tisku) 

 

Pro schválit – (rozpočtové opatření 7/2013; uzavření dodatku č. 3 smlouvy)  16 

Přijato usnesení č. 637, 338/Z/030613 

 

Tisk č. 8: Rozpočtový výhled města na období 2014 – 2019 

 

Pro schválit -  16 

Přijato usnesení č. 639/Z/030613 

 

Tisk č. 9: Úhrada nákladů za dojíždějící žáky 

 

Starosta: je to naposledy, co takto schvalujeme úhradu neinv. nákladů na žáka, důvodem je od 

1. 1. 2014 změna zákona 

 

Pro schválit -  16 

Přijato usnesení č. 640/Z/030613 

 

Tisk č. 10: Členství ve sdružení měst a obcí s názvem Asociace měst pro cyklisty 

 

Ošťádal:  navrhuji počkat, až asociace vznikne, zakládajícím členem by měla být města, kde 

jsou podmínky pro cyklodopravu, počkal bych v této chvíli; majetkem jsou členské příspěvky 

a není zřejmé, v jaké budou výši, nestačí, že asociace vznikla a má pěkný název – proto 

navrhuji posečkat  

Stejný: jde o zřízení další instituce, která chce peníze, vstupní poplatek 10 000, dále jsou 

platby věcí valné hromady, v asociaci nevidím přínos pro město, poukazuji na mzdové 

náklady 

Ošťádal: odložit alespoň do doby přítomnosti předkladatele tisku 

Starosta: předkladatel chybí z vážných rodinných důvodů, nepřikláním se k odložení z důvodu 

jeho nepřítomnosti, v tisku jsou kompletní informace 
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Mačát: mám opačné zkušenosti, chceme li něčeho dosáhnout, je výhodou být v asociaci od 

začátku, zakládající členové mají možnost mluvit do budování cyklostezek a podobně, proto 

moje doporučení je neváhat; členský příspěvek je definován v podkladech, roční příspěvek 

pro město naší velikosti 10 000 Kč, není vyloučena změna – ale na tu by město mohlo 

reagovat (vystoupení z členství je možné) 

Izák – aktivity nejsou marné, doporučuji  

Ošťádal na dotaz: nejde o protinávrh  

(následně hlasováno o schválení návrhu) 

 

Pro schválit: 11,  proti 1, zdrželo se 4 

Přijato usnesení č. 641/Z/030613 

 

Tisk č. 11: Dražební vyhlášky dobrovolných dražeb  

 

Pro schválit -  16 

Přijato usnesení č. 642, 643/Z/030613 

 

Tisk č. 12: Prodej dvou podílů na pozemku parc. č. 613/1 v obci a katastrálním území 

Moravská Třebová, ul. Jiráskova      

 

(P. Tajovskému; L. Maurerovi) 

 

Pro schválit -  16 

Přijato usnesení č. 644, 645/Z/030613 

 

Tisk č. 13: Prodej pozemku parc.  č.  4638 v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u 

Moravské Třebové      

 

(Prodej M. Blažkovi) 

 

Pro schválit -  16 

Přijato usnesení č. 646/Z/030613 

 

Tisk č.  14: Prodej pozemku st. 383/2 a pozemku parc.č. 835/5 vše v obci Moravská Třebová 

a  katastrálním území Boršov u Moravské Třebové     

 

(Prodej M. Apeltové) 

 

Pro schválit -  16 

Přijato usnesení č. 647/Z/030613 

 

Tisk č. 15: Prodej  bytové jednotky č. 806/3 na ul. Školní č.o. 2 v  Moravské Třebové    

 

(prodej B. Nedomové) 

 

Pro schválit -  16 

Přijato usnesení č. 648/Z/030613 

 

Tisk č. 16: Žádost o prominutí penále 
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Starosta: jde o prominutí části dluhu panu Zd. Novotnému na žádost p. Hájkové, s vyjádřením 

rady města – návrhem na částečné prominutí dluhu 

Odehnal:proč zde není žadatel ? 

Stejný: chci ohlásit střet zájmů 

Horská: pan Novotný je na tom zdravotně velmi špatně (vídáme se, chodí k nám do jídelny) 

Starosta: jde o humanitární gesto, rada doporučuje schválit prominutí jen části dluhu 

 

Pro schválit -  15 (1 – střet zájmů, nehlasoval) 

Přijato usnesení č. 649/Z/030613 

 

Tisk č. 17: Návrh podání žádosti o  bezúplatný převod pozemku od PF, ČR kat. území 

Boršov u Moravské Třebové 

 

Pro schválit -  16 

Přijato usnesení č. 650/Z/030613  

 

Tisk č. 18: Předkupní právo – pozemek parc.č. 1741/2  v obci a kat. území  Moravská 

Třebová, část obce Předměstí, ul. Dvorní      

 

Starosta: je navrženo uplatnit předkupní právo města, v souladu s návrhem  rady 

Jílek: jaký má město záměr s tímto pozemkem? 

Starosta: město získá zpět kontrolu nad pozemkem, nestane se, že tam vyroste něco 

nežádoucího, ve smlouvě je cena, za jakou byl realizován prodej; konkrétní záměr města 

zatím není, jde o strategický pozemek 

Mička: v majetku koho jsou pozemky navazující, zda jsou nějaká omezení pro přilehlé 

pozemky, jaké jsou vlastnické vztahy, předpoklad využití do budoucna? 

Starosta: vlastnické vztahy se změnily, majitel MT-INVEST s.r.o.,  Praha 3 Žižkov, nabízí 

pozemek za 1 mil. Kč, o vlastnictví sousedních pozemků nemám přehled 

Sejbal:  pozemky navazující má f. OMV, dále je na LV zapsán p. Krajíček, trvá zástava ve 

prospěch firmy. K. Y.  Int.   

Mička: pomůže nám v něčem tento pozemek, sousedící jsou cizí a  neovlivníme výstavbu, 

navrhuji zvážit,  zda v této fázi vykoupit pozemek 

Jílek: za kolik chceme koupit pozemek? 

Starosta:  jako je  ve smlouvě, 220 tis. 

Ošťádal: já bych projevil zájem, mohou nastat problémy s firmou OMV, firma dříve chtěla 

vybudovat čerpací stanici (komplex), z toho sešlo, zkusil bych koupit pozemek, možná 

neprodají za 220 tis., ale možná slevní (z původní nabídky), pozemek stojí za to  

Odehnal: co tomu brání, aby město pozemek odkoupilo, proč se bránit odkoupení pozemku 

v lukrativním místě 

Mačát: jednoznačně si myslím, že vzdát se předkupního práva je nejhorší varianta, vzdát se 

kontroly nad tímto pozemkem by nám nikdo neodpustil 

Mička: nebráníme se odkupu, diskutujeme o tom, jaké jsou právní podmínky, nahlas řešíme 

stav, co s pozemkem udělat 

 

Pro schválit -  16 

Přijato usnesení č. 621/Z/030613 
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Tisk č. 19: Úhrada nájemného za užívání pozemků (v areálu ZŠ Palackého) 

 

Upřesnění starosty: shodou okolností můžeme žádat o dotaci na zateplení, škola Palackého 

byla na prvním místě, v podrobnostech odkazuji na důvodovou zprávu, je třeba vypořádat 

majetkové vztahy 

Ošťádal: v minulosti jsem jako starosta s oběma vlastnicemi jednal a vztahy se mi nejevily tak 

vyhrocené 

Starosta: situace byla jiná, asi si nechaly dobře poradit, měly neakceptovatelné požadavky, 

následovalo jednání a předložený návrh je výsledkem kompromisu 

Odehnal:  nemůžu „zkousnout“ to období od 1997 do 2009, proč neuplatníme max. 3 roky 

zpětně? 

Starosta: opakuji, že jde o výsledek kompromisu po dlouhodobém jednání 

Mazalová: ano, zákon říká 3 roky zpětně, chtěli jsme řádnou nájemní smlouvu od 2010 , 

souhlasí s úhradou v požadované výši, zpětně po jednání ve výši ¼ původně požadované 

částky, potřebujeme smlouvu abychom mohli žádat o dotaci na zateplení, myslím si, že je to 

dobrý kompromis – úhrada ¼ z řádného nájemného za uplynulé období je z našeho pohledu 

slušná, úplné nájemné za 3 roky zpět by se blížilo požadované částce 

Starosta: navrhuji schválení, je to věc dohody, na vedení města a v RM jsme se problémem 

opakovaně zabývali, mám za to, že je to (odkazuji na  tisk) přijatelně nastaveno, doporučuji, 

abychom tuto úhradu nájemného schválili  

 

Pro schválit -  14, zdrželo se: 2 

Přijato usnesení č. 652/Z/030613 

 

Tisk č. 20: Závěrečný účet DSO Českomoravské pomezí 2012 

 

Odehnal: kolik má dobrovolný svazek zaměstnanců? 

Starosta: nevím, kolega Mačát možná bude vědět 

Mačát: dosud 1 zaměstnanec plně hrazen z dotačních prostředků, další situace nejasná, 

diskuse mezi ČMP a krajem (na menší destinační společnosti zatím kraj nedává dost peněz) 

 

Na vědomí zápis, na vědomí závěrečný účet na vědomí, pro schválit změnu stanov ČMP - 16 

Přijato usnesení č. 661, 662, 653/Z/030613 

 

Tisk č. 21: Nominace do představenstva firmy Liko, a. s. Svitavy jako zástupce akcionáře – 

města Moravská Třebová na období let 2013 – 2016 

 

Starosta: předkladatelem je místostarosta Brettschneider, protože se to týká mé osoby – 

otevírám diskusi, za sebe ohlašuji střed zájmů. 

 

Pro schválit -  14, 1 proti (1 střet zájmů, nehlasoval) 

Přijato usnesení č. 654/Z/030613 

 

Tisk č. 22: Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování 

Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 

 

Není přítomen zástupce f. Hochtief. 

Starosta: dnes se uskutečnil výrobní výbor, který projednal aktuální situaci. 
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Mička: minule jsme se bavili o tom, zda kolega Stejný je v týmu stavby, stále je tam uveden – 

říkal že ne; změnová řízení, projektová dokumentace – je vše ukončeno? V podstatě stavba je 

u konce? 

Starosta: ano, jak říkáš 

Mačát: upřesňuji  - ukončení stavby by mělo nastat  definitivně podpisem protokolu o 

odstranění vad a nedodělků, ten  by měl být podepsán 12. 6., probíhají přípravy  a  odstranění 

závad, připojování předpokládáme od 1. 7.; snažili jsme se dát aktuální informace, proto tisk 

na stůl, včetně informace o VŘ, které právě  probíhá (podání nabídek nově k 18. 6.), smlouva  

by měla být uzavřena někdy po 22. 7., potom realizace by mohla být zahájena v srpnu, přesto 

máme obavy o ukončení letos, proto budeme zřejmě žádat o prodloužení termínu. Pokud jde o 

možné krácení dotace, to se pokusíme ošetřit co nejlépe, tak , aby nebyla příčina krátit dotace. 

Stejný: k členství mé osoby v týmu, administrativa je tak složitá, že jsem to přešel mlčením. 

Minule jsme se bavili o tom, že ZM dostane informaci (včas) o dalším postupu, dostali jsme 

až tisk dnes na stůl, zajímá mne, zda termíny (např. 3. 6.) byly splněny.  Předávám proto 

písemně návrh k doplnění usnesení k bodu 22. 

Mačát: harmonogram je živý, termíny se posunují, jsou plněny – budou plněny, jsou závazné 

z pohledu zákona o VŘ. Pokud máte dotazy… pokud vás například zajímá práce se 

změnovými listy… K navrženému doplnění usnesení – harmonogram byl předložen, můžeme 

ještě něco doplnit? Udánky – tam budeme reagovat na geologické podmínky. 

Stejný: usnesení zní ZM ukládá radě města předložit ucelenou zprávu o postupu příprav a 

dokončení stavby OUSB… Domnívám se, že k čemu dnes žádnou informaci nemáme, to už 

možná   bude zřejmé, chci informace, jaké kroky se udělaly, kdo  co má na starosti 

Mačát:  budeme dávat informace o stavu projektu, to budeme činit, pokusíme se včas, každé 

ZM zpráva o kanalizaci, dneškem zprávy nekončí… s doplněním usnesení nemám problém 

Mička: obdobné stanovisko je v usnesení finančního výboru, tak, abychom si udělali ucelený 

obrázek, co v případě hrozícího vrácení dotace, lze tedy spojit 

Starosta – návrh je obsahem následujícího tisku, dotaz zda trvá Stejný na návrhu 

Stejný  - trvá na návrhu 

Starosta čte návrh Stejného - ZM ukládá radě města předložit ucelenou zprávu o postupu 

příprav a dokončení stavby OUSB… 

  

hlasování o v tisku navrženém prvním usnesení – pro 16  

hlasování o navrženém doplnění k témuž  tisku - 16 pro 

Přijato usnesení č. 663, 664/Z/030613 

 

 

Tisk č. 23, zápis z jednání finančního výboru 

 

ZM bere na vědomí -  16 

ZM ukládá radě města zabývat se navrženým doporučením - 16 

Přijato usnesení č. 658, 665/Z/030613 

 

Různé: 

 

Odehnal: 

Upozorňuji na stav v prostoru  mezi Dukelskou a garážemi - dříve byly přivaleny 2 super 

kameny, které jsou odstraněny, pan Pazdírek provozuje výrobu oken a nákladní auta mu tam 

vozí materiál,  co se s tím pozemkem bude dělat (je to tankodrom), kdo změnu  povolil?; 

navrhuji, aby prostor měl nějakou kulturu a řád 
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Horčíková: 

Vím, jde o pozemek mezi Dukelskou a Brněnskou kolem zadních plotů „zády“ ke garážím, 

zabránili jsme průjezdu, odstranění kamenů je pro mne novinkou, instalovány byly cca před 

měsícem dáme (TS MT) zpět 

Bláha, MP: 

zabezpečím kontrolu s cílem zabránění průjezdu  

Ošťádal: 

děkuji vedení města za navázání kontaktů s VČ televizí, také na stránkách města; navrhuji 

jednání s cílem vysílat na kabelové televizi (satelit – to asi nelze?); přivítám informaci při 

jednání ZM v září 

Starosta: 

obdobná nabídla zazněla za 5 000 Kč/měs; lze předložit RM, ZM a dále se o této možnosti 

propagace můžeme bavit 

Ošťádal: 

tato nabídka je dost vysoká 

Mačát: 

nyní 50 000 Kč  za rok, 2 zprávy měsíčně, smlouva je uzavřena na zkušební dobu, uvidíme, 

pravděpodobně budeme pokračovat, nápad – kabelová televize – je dobrý, bude dobře jednat, 

s důrazem na vysílání bezplatně 

Ošťádal: 

skladba pořadů na V 1 je vynikající (obdoba jako Prima zoom, zprávy z VČ každou půl 

hodinu) 

Beyer: 

dnes jsme obdrželi MTZ, opět na Slunovrat bude zabezpečena autobusová doprava, 

opakovaně požaduji, aby autobus jel přes Boršov, anestálo by za to autobus nabídnout  také 

Udánkám, Sušicím?  

Horáková: 

Autobus na Slunovrat odjížděl vloni od nádraží, bylo by vhodné, aby jel ze Sušic. 

Starosta: 

Dopravu garantuje místostarosta Brettschneider, hned ráno to s ním proberu   

Odehnal: 

Vracím se k průjezdu na Dukelské – ať do má štábní kulturu (lze řešit i tak, že město udělá 

komunikaci); co se týká Slunovratu – snad se najdou peníze na autobus do Sušic, pokud by 8 

km bylo problém,  klub KSČM těch 8 km zaplatí 

Horská: 

Kolega  Ošťádal mluvil o soutěži Pod modrou oblohou, zájem projevila přímo VČ televize, 

není to moje iniciativa 

Ošťádal: 

Já jsem nic nekritizoval… 

Mička: 

Bylo zvykem, že jsme dostávali na ZM „sjetinu“ činnosti rady za uplynulé období, navrhuji 

obnovit tradici, vím, že jsou materiály na úložišti, dříve předkládaný materiál byl přehledný… 

děkuji 

Zemánek: 

Bylo dohodnuto, že na úložišti je usnesení RM pro všechny členy ZM k náhledu, pokud je 

projeven zájem, není problém stručné zpracování opakovně předkládat 

Starosta: 

Považuji to za administrativně zbytečné 
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Mezi námi je 6 členů ZM, kteří dostávají materiály v papírové podobě, myslím si, že je čas 

sjednotit systém, matriály jsou zbytečně rozváženy. Navrhuji, aby ti, kterých se to týká, 

dospěli k rozhodnutí nevyžadovat podklady v písemné podobě. 

Ošťádal: 

Jsem proti, je právem každého člena ZM žádat podkladový materiál v písemné podobě a není 

na místě nutit k jinému systému (ne každý zastupitel má na to, zabezpečit si notebook event. 

tiskárnu apod.) 

Starosta: 

Nikoho nenutím, něco to ale město stojí 

   

Jednání zastupitelstva města bylo ukončeno v 16:48 hod. 

 

V Moravské Třebové, 03.06.2013  

 

Zapsala: JUDr. Jana Blahová  

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

…………………. 

Mgr. Pavel Vaňkát  

 

JUDr. Miloš Izák 

    starosta města 

 

 

…………………      

Josef Odehnal         


