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Zápis 

 

ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo 27. října 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. 221/Z/271015 – 232/Z/271015  

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ošťádal, Mgr. Cápal  

Pro zvolení ověřovatelů – 20, 1 se zdržel  

 

Návrhová komise: L. Truhlář, Mgr. Vágner, Ing. Mička  

Pro zvolení návrhové komise – 21  

 

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

města Moravská Třebová bylo řádně svoláno 21.10.2015 a informace o místě a době konání 

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

úřadu 16.10.2015 a následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. 

Na dnešním zasedání zastupitelstva města je přítomno 21 členů zastupitelstva města.   

 

Program: 

1. Projekt „Protipovodňová opatření města Moravská Třebová“  

2. Uzavření smlouvy o veřejných službách s ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. na rok 2016  

3. Poskytování dotací z rozpočtu města a příspěvků z dotace Ministerstva kultury, 

Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2015  

4. VSR rezignace a návrh na jmenování 

5. Parkovací plochy pro MŠ Jiráskova  

6. Areál firmy MILTRA – Stavebně statický posudek  

7. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v obci a k. ú. Moravská Třebová  

8. Schválení zahraniční služební cesty 

 

Jílek - chtěl bych, aby v souladu s jednacím řádem zastupitelstva byl bod č. 7 a 8 stažen 

z programu dnešního jednání, protože podklady nebyly dodány v souladu s jednacím řádem.  

Starosta – já k tomu dodám na vysvětlenou, že nebylo možné to doručit tak, jak je v jednacím 

řádu, protože my jsme některé informace dostali třeba až včera. Proto je to tak, jak to je. Je to 

mimořádné zasedání zastupitelstva a mám za to, že to jde projednat tak, jak to je. Např. tisk č. 

8 je zahraniční služební cesta Ing. Netolického do Polska v souladu s dotačním titulem, který 

teď zařizujeme, to jsou ty singletracky. Nebylo možno to zvládnout dřív, potřeba té cesty 

vyvstala v posledních hodinách či dnech. Chápu, že na to máte nárok, má to tak být podle 

jednacího řádu, nicméně se znovu odvolávám na to, že zde nebyly informace takové, abyste je 

měli včas. U toho bodu 7, tam pokud bychom to dneska neschválili, tak tam hrozí nějaký 

problém kvůli dotacím, protože se jedná o část pozemku, na němž stojí dnešní cyklostezka na 

Boršov. Je to náprava stavu, který je potřeba dát do takové roviny, abychom neměli problémy 

s dotačními penězi. Myslím si, že je to jen formalita a ničemu to nevadí.  
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Jílek – mám dojem, že o rozporu s jednacím řádem se nehlasuje. Jak jsi říkal, samozřejmě je 

to problém, ale je to problém předkladatele. Takže ať si předkladatel problém vyřeší ve své 

kompetenci. Já trvám na tom, že porušujeme jednací řád a o tom se nehlasuje.  

Zemánek – přečtu část jednacího řádu. To ustanovení není tak striktní, jak to uvádí Ing. Jílek, 

protože v tom bodě 8 čl. 4 se píše, že materiály k projednání zastupitelstva jsou doručovány 

jeho členům zpravidla 5 nebo 3 dny. Nikde není striktně napsáno, že nelze projednávat tisky, 

které jsou předloženy na stůl. Mám za to, že o tom, zda budou tyto tisky projednány nebo 

nebudou projednány, by mělo rozhodnout zastupitelstvo hlasováním.  

Starosta – není poprvé, co se tato situace stala a nikdy s tím žádný problém nebyl. Za 9 roků, 

co tady působím, se to nestalo.   

 

Pro vyřadit tisky č. 7 a 8 z jednání – 2, 8 se zdrželo, 11 proti  

Pro schválit program jako celek – 16, 5 se zdrželo  

Přijato usnesení č. 221/Z/271015  

 

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 - Projekt „Protipovodňová opatření města Moravská Třebová“  

Pro schválit podání žádosti, pro schválit zařazení do rozpočtu – 21 

Přijato usnesení č. 222/Z/271015, 223/Z/271015  

 

Tisk č. 2 - Uzavření smlouvy o veřejných službách s ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. na rok 2016  

J. Ošťádal – já jsem si lehce spočítal počet cestujících. Zdánlivě to vypadá, že tam jezdí 

nenápadně víc, ale ono to tak moc není. Já, když si sečtu všechny obce regionu MTJ a 

počítám jak nástupy, tak i výstupy, tak mi vyšlo, že město obhospodařuje 1198 občanů za těch 

6 měsíců, ale obce 984, tzn. o 20 % méně. Takže kdybychom to spočítali na ty peníze, tak ta 

částka nebude tak velká, ten rozdíl, jaký je teď tzn., že dotujeme ty obce velice, ale dělala ta 

částka asi 260 tisíc pro město a 210 tisíc pro obce. Ušetřili bychom cca 100 tisíc, které by se 

nám mohli hodit na dofinancování dopravy do Mohelnice, příp. do Olomouce pro studenty 

nebo zaměstnance pracující v Mohelnici. Já ne, m    že bych teď chtěl dávat nějaký návrh 

na usnesení, protože já si stejně myslím, já jsem se ještě dneska díval do jízdních řádu, tak 

skutečně těch vlaků ze Svitav na Brno jede cca 12 a na ně navazují autobusy z Moravské 

Třebové. Tak jak je obhospodařováváno město Brno z hlediska Moravské Třebové, kéž by to 

bylo pro Olomouce, ale to tak neplatí. Já si skutečně myslím, že ta linka nemá význam. To je 

můj takový né návrh, ale já opravdu si myslím, že tohleto je šetření na nesprávném místě nebo 

resp. utrácení tam, kde se utrácet nemusí.  
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Starosta – podotknu, že situace je stejná jako loni, kdy jsme schvalovali letošní rok. Já 

samozřejmě jsem si vědom toho, že to je komerční spoj a my ho doplácíme, my obce. 

Vycházím z toho, že vůle šesti obcí, které jsou účastníkem, tak mám za to, že je potřeba 

vyhovět tomuto. Tímto spojem jezdí 29 % žáků a studentů a zpět 33 %. Není to jen tak nic, 

nebo něco nevýznamného. Je to určitý možná komfort pro naše lidi a studenty, nicméně já to 

nebudu znovu opakovat, proč jsme loni nechali tenhle spoj zaplatit a proč jsme tu smlouvu 

schválili. Není to můj kapric, není to kvůli mně, ale nebudu předbíhat.  

Pro schválit uzavření smlouvy – 11, 10 proti  

Přijato usnesení č. 224/Z/271015  

 

Starosta – pakliže chcete, abychom řešili třeba něco podobného ve směru na Mohelnici, tak se 

to může stát dost diskutabilní s ohledem na to, jak se k tomu stavíte. Tam je situace jiná. Tam 

není odbourání spoje bez náhrady, tam pořád doprava je. Tam není stejná situace jako do 

Brna.   

 

Tisk č. 3 - Poskytování dotací z rozpočtu města a příspěvků z dotace Ministerstva kultury, 

Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2015  

Jílek – proč je u té budovy Čs. armády 100/5 podíl města nulový? Ta budova je nějak zvláštně 

chráněná?  

Štěpařová – na restaurátorské práce je 100 % dotace bez podílu města.  

Pro schválit změnu usnesení, pro schválit uzavření smluv – 21  

Přijato usnesení č. 225/Z/271015, 226/Z/271015  

 

Tisk č. 4 - VSR rezignace a návrh na jmenování 

Pro vzít na vědomí rezignaci, pro jmenovat Ing. Blahovou – 21  

Přijato usnesení č. 229/Z/271015, 231/Z/271015  

 

Tisk č. 5 - Parkovací plochy pro MŠ Jiráskova  

Pro uložit RM projednat – 21 

Přijato usnesení č. 232/Z/271015  

 

Tisk č. 6 - Areál firmy MILTRA – Stavebně statický posudek  

Starosta – připomínám, že je možnost návštěvy objektu Miltry po skončení zasedání 

zastupitelstva.  

Pro vzít na vědomí posudek – 21  

Přijato usnesení č. 230/Z/271015 

 

Tisk č. 7 - Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v obci a k. ú. Moravská Třebová  

Pro schválit smlouvu – 20, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 227/Z/271015  

 

Tisk č. 8 - Schválení zahraniční služební cesty 

Mička – já jsem se chtěl zeptat, minule na tom posledním jednání zastupitelstva zaznělo, že i 

dnešní jednání se svolává právě kvůli podání žádosti. Že termín do konce října, tam došlo 

k posunu termínu, změny harmonogramu, mohli bychom být informování, že došlo 

k nějakým úpravám?  
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Mačát – je to tak. My jsme původně do toho ZM chtěli dát ke schválení partnerskou smlouvu 

tohoto projektu. Nicméně se to nějakým způsobem komplikuje, vyjasňují se ještě některé 

věci. Nebyli jsme schopni připravit studii. Projektant měl nehodu a dodal materiály včera 

k večeru. Můžeme ukázat mapu – výstup projektanta. Jsou navrženy trasy 4 různých 

kategorií, 4 úrovní obtížnosti. V lokalitě Pastýřka je to všechno navrženo, abychom se 

pohybovali v lese, jehož majitelem je město, abychom neměli komplikace s Lesy ČR. 

Předběžný rozpočet na realizace těchto singletracků vč. parkoviště, přístupové cesty, 

turistické značky, tak zatím je to navrženo asi na 8 milionů korun. Dnes právě na jednání 

v Polsku se budou probírat detaily, protože součástí projektu je i společná propagace těch 

všech singletracků, které budou vybudovány na území Polska a ČR. Upřesňuje se partnerská 

smlouva a harmonogram, my předpokládáme, že bude stačit, abychom to schválili 30.11. na 

řádném ZM. Protože jsme nebyli schopni, vidíte, jak je problém, když dáme tisk v pátek, že to 

nechce někdo ani projednávat, toto jsme dostali včera večer, a abychom to dávali do ZM, 

nebylo to možný to dneska předložit, nebyly by ty informace úplné z hlediska všech možných 

nákladů. I když je tam dotace 90 %, musíme počítat, že ta spoluúčast města tak 20 % bude, 

vždycky jsou neuznatelné náklady, je to nějaká položka, potom také upřesňujeme náklady na 

provoz. Nebylo to možný dneska předložit a bohudík bude stačit termín 30.11. Bude to 

předloženo kompletně, včas. Já jsem připraven to projednat na strategickém výboru, který je 

13.11. Tam se tím budeme zabývat a dáme nějaké doporučení zastupitelstvu.  

Starosta – dneska jsem telefonoval s Ing. Netolickým a ten mi sdělil, že slavnostní podpis té 

smlouvy, kterou bychom měli schválit 30.11. bude v České Třebové 10. prosince. To je 

informace velmi předběžná. Samozřejmě podmínkou je, aby to bylo u nás zastupiteli 

schváleno.  

Mička – partnerství s českými lesy bylo problematické nebo by bylo komplikovanější pro 

realizaci akce v rámci daného programu, možná by se našly delší trasy, nebo v čem byl 

problém?  

Mačát – my jsme právě z toho důvodu byli jednat se zástupci Lesy ČR, jak oni se na to tváří. 

V podstatě nás hned na úvod upozornili, že to moc nebudou podporovat. Např. Svitavy kvůli 

tomu odstoupily z toho projektu, protože měly dlouhé trasy naplánované právě na pozemcích 

Lesů ČR. Lesy ČR uvádějí jako argumenty to, že pokud se tam vyskytuje hodně staveb na 

těch singletracích, tzn. ráfky, mosty, skoky atd., tak oni to můžou při těžbě dřeva zničit nebo 

poškodit a museli by to opravovat. I když smluvně je možný to ošetřit, že to provedeme my, 

tu opravu. Nicméně jsme se shodli na tom, že pokud bychom šli do lokalit Lesů ČR, tak velmi 

šetrně a bez staveb, jen přírodní stezky, ale bude lepší, když se vejdeme na pozemky města. 

Projednávali jsme dvě lokality, lokalitu Pastýřka a Hradisko. Po konzultaci s cyklisty 

třebovskými, kteří navrhovali to Hradisko, tak jsme měli zájem to prosadit, ale Lesy ČR s tím 

absolutně nechtějí souhlasit. Můžeme o tom ještě případně jednat, ale už to nestihneme do 

tohoto projektu, ale k tomuto se stavěli velmi striktně, negativně, že to nepovolí.   

Pro schválit zahraniční služební cestu – 18, 3 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 228/Z/271015 

 

Různé:  

 

Mička – je škoda, že to s Lesy ČR nevyšlo, to Hradisko by byly rozhodně delší záležitostí, asi 

krásnější. Jaká je délka navržených tras? Pak mám ještě jeden komentář k materiálu pod 

bodem č. 2, to byly ty dotace na provoz. Základní problém, je to bohužel odsouhlasený, je 

dvojí. Při trase na Olomouc nám stačí řešit přípoje do Mohelnice, protože Šumperk, Zábřeh, 
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Olomouc, nebo vlaková doprava z Mohelnice na Olomoucko je bezproblémová. Zatímco tady 

je navazující doprava ve stejném čase, kdy odjíždí autobus Svitavy, dále přípoj Svitavy Brno, 

a to v pravidelných četných intervalech, takže z tohodle pohledu vidím, že to dotování spoje 

je neúčelné. Navíc spoj přijíždí do Brna po 8 hodině, tak pokud by to bylo pro středoškoláky, 

tak než se dostanou na výuku, tak je to pase, ty musí jezdit spojem ráno o půl 6. Protože zpět 

to jezdí o půl druhé, tak to není ani využitelný pro stejnou klientelu. Je to pro lidi, kteří jedou 

“za nákupy“ nebo jinou relaxační aktivitou. Z toho pohledu si myslím, že ta dotace se i pro 

obce míjí účinkem.  

Mačát – k těm singletrackům. Jsou tam 4 sjezdy, ten sjezd nejvyšší obtížnosti má 742 m na 

délku, to je ten současnej, kterej je tam vybudovanej, skutečně pro kaskadéry. Potom další 

obtížnost sjezd č. 4 má 1179 m, to je ještě pořád dost náročný sjezd, třetí sjezd 1585 m, to by 

se možná dalo sjet a ta nejjednodušší trať má 2169 m. Snaží se to jezdit po vrstevnici. Já ti to 

kdyžtak pošlu. Uvítáme připomínky cyklistů a těch, co to budou používat.  

 

J. Ošťádal – já jsem slyšel trošku kritiky nebo připomenutí, jak se staví ta zóna pro bydlení na 

pozemcích, které vlastnila paní Arajmu, tak že tam jezdí moc nákladních vozů velké 

hmotnosti po ul. Mánesové. Nevím, jestli to je pravda. Prý tam je značka 7,5 t. Zeptám se 

pana Ing. Václavíka. Je tam 12 t. Takže náklaďáky tam v pohodě můžou. Já nevím, jestli 

omezit a nechat je jezdit před ulici Pod Hamry, ale tam ta zatáčka jak bydlí paní Fabianová, 

taky není moc příjemná zatáčka. Mohl by pan Václavík odpovědět? 

Václavík – já jsem na tuto situaci upozorňoval minulý týden. Ing. Kocum jednal s investorem, 

aby napravili situaci, ale nevím, jaká je v současné době situace. Je tam značka 12 t omezení 

tonáže, to je trvale Mánesova ulice. Teď nevím, ale určitě tam volal a mluvil s investorem.  

Ošťádal – určitě tam není podloží pro taková vozidla. Bylo by dobré na to dohlídnout 

městskou policií. 

 

 

Konec 15:40 hod.  

 

V Moravské Třebové 27.10.2015 

Zapsala: Bc. Petra Jiroušová   

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

  

Mgr. Cápal                    …………………….. 

 

 

  

 

Ing. Ošťádal               …….……………….. 

JUDr. Miloš Izák 

      starosta města 


