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Zápis 

 

ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo 30. listopadu 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. 233/Z/301115 – 284/Z/301115  

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. König, Ing. Blahová  

Pro zvolení ověřovatelů – 18, 1 se zdržel, 1 nehlasoval  

 

Návrhová komise: J. Odehnal, Ing. Z. Ošťádal, M. Jurenka  

Pro zvolení návrhové komise – 19, 1 nehlasoval  

 

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

města Moravská Třebová bylo řádně svoláno 25.11.2015 a informace o místě a době konání 

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

úřadu 20.11.2015 a následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. 

Na dnešním zasedání zastupitelstva města je přítomno 21 členů zastupitelstva města, což je 

nadpoloviční většina, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Program: 

1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  

2. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 18.11.2015 

3. Jednání finančního výboru zastupitelstva města  

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

5. Návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2016  

6. Náhrada ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města dle § 71 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 

rok 2016 

7. Rozbor hospodaření města k 30.09.2015 a návrh rozpočtových úprav  

8. Rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 2016  

9. Cena stočného a vodného na rok 2016  

10. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů  

11. Projekt „Protipovodňová opatření města Moravská Třebová“ – změna podílu města  

12. Podání žádosti o poskytování podpory ze státního rozpočtu v rámci dotačního 

programu Podpora terénní práce pro rok 2016  

13. Memorandum mezi Pardubickým krajem a městem Moravská Třebová k zajištění 

optimalizace železniční dopravy  

14. Dopravní terminál Moravská Třebová  

15. Dohoda o spolupráci na projektu Singletrack Glacensis  
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16. Informace o záměru rekonstrukce objektů sociálních služeb C a D a schválení 

spoluúčasti města ve výši 13,355 mil. Kč  

17. Varianty možného organizačního uspořádání základních škol ve městě  

18. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravské Třebové na období 2016 – 

2018  

19. Zpráva o uplatňování územního plánu Moravská Třebová  

20. Výzva k urychlené dostavbě rychlostní silnice R 35  

21. Návrh řešení nových ploch pro parkování u MŠ na ulici Jiráskova  

22. Novostavba ŽB haly – Atek IV.  

23. Prominutí nevymahatelných pohledávek za nájem bytů a příslušenství  

24. Dohoda o splátkách dluhu na nájmu – Nataša Danielová  

25. Oprava chyby v psaní v usnesení zastupitelstva města č. 196/Z/070915 

26. Návrh prodeje nemovitosti – pozemku parc. č. 250/1 na ul. Poštovní v obci a k. ú. 

Moravská Třebová  

27. Návrh prodeje nemovitosti – podílu stavební parcely č. 102/1 na ul. Cihlářově v obci a 

k. ú. Moravská Třebová  

28. Prodej pozemku parc. č. 71/7 a 71/8 v obci k. ú. Moravská Třebová, ul. Farní  

29. Návrh prodeje nemovitosti – pozemku parc. č. 2631/4 na ul. J. K. Tyla v obci a k. ú. 

Moravská Třebová f 

30. Prodej a směna pozemků mezi městem a společností J. A. N., s. r. o. Praha  

31. Návrh prodeje nemovitosti – pozemku parc. č. 2548/2 na ul. Garážní v obci a k. ú. 

Moravská Třebová  

32. Prodej pozemku parc. č. 2628/18 v Moravské Třebové, ul. Nová  

33. Prodej pozemku parc. č. 1745/60 v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Dvorní  

34. Prodej pozemku parc. č. 3066/1 a parc. č. 3066/2 v obci a k. ú. Moravská Třebová, 

část Udánky  

35. Prodej pozemků parc. č. 2040/1 a 3482 – lesních cest  

36. Prodej pozemku parc. č. 3642/1, 3642/2 a 3644 v obci a katastrálním území Dlouhá 

Loučka  

37. Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu a budoucí kupní smlouvě na byt č. 1 na ul. 

Hřebečské č. o. 1  

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

39. Návrh podání žádosti o bezúplatný převod pozemku od ČR, Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových v obci a kat. území Moravská Třebová  

40. Vklad majetku města do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 

Moravskotřebovska  

 

Mička – s ohledem na projednání tisku č. 8 Rozpočtové provizorium navrhl předřadit tisky č. 

14 a 15 před tento materiál. Tak, aby tyhle body na sebe logicky navazovaly.   

Jílek – já bych navrhl přesunutí tisku č. 33 k tisku č. 15, buď těsně před něj, nebo těsně za něj, 

protože spolu úzce souvisí.  

Starosta – to znamená dříve nebo po?  

Jílek – asi po.  

Mačát – já bych doporučoval s ohledem na pana architekta Rozehnala, abychom ten tisk č. 22 

– hala Atek, posunuli někam co nejdřív dopředu. Teď nedokážu říct, kam se to hodí, jestli 

hned za tisk č. 1 nebo za ty výbory. Je možný to za tisk č. 1 zařadit? Ano, tak za tisk č. 1.   
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Pro schválit změny v programu - 20 

Pro schválit program jako celek – 20  

Přijato usnesení č. 233/Z/301115  

 

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  

 

Kolkop – jaké jsou náklady na pořízení nebo aktualizaci strategického plánu?  

Netolický – myslím, že je tam navržená částka ve výši půl milionu korun. Detailně to možná 

ví Ing. Buriánková.   

Starosta – tato předpokládaná částka se připravuje do rozpočtu, bude schvalována.  

Mačát – je to zatím odhad. V provizoriu to zatím nemáme. Až se budeme bavit o rozpočtu, 

tak tam nějaký částka bude a samozřejmě to bude dáno jako výsledek nějaké soutěže.  

Pro vzít na vědomí informace - 20 

Přijato usnesení č. 268/Z/301115  

 

Tisk č. 22 - Novostavba ŽB haly – Atek IV.  

Kolkop – já bych Vás chtěl přivítat pane Rozehnal. Dlouho jsme se ještě neviděli. Chci se 

zeptat, byl jste se podívat na místě samém nebo prošel jste si stavbu? 

Zástupce firmy (p. Rozehnal) – byl jsem se tam podívat a můžu říct, že ta stavba v souladu 

s územním plánem, který předpokládal, že vlastně tahleta lokalita je už částečně zastavěná a 

náš požadavek byl, aby ty další stavby, které se tam postupně ještě budou realizovat, byly 

nebo korespondovaly výškově s tím, co už tam je. Je tady takový třeba, možná dotaz, že jsme 

tam v té částí, kde je hovořeno o urbanistické koncepci, uváděli natvrdo, že tam bude ta římsa 

8 metrů, ale já bych chtěl jenom vysvětlit, že to je taková trošku komplikace toho územního 

plánu tak, jak se zpracovává po jednotlivých etapách. My nejdřív si dáme takovou jako 

prvotní nástřel těch limitů a to je v té urbanistické koncepci a potom následuje dost 

komplikované projednávání, kdy se k tomu vyjadřují dotčené strany a organizace a občané, a 

z toho potom vylezou ty závazné regulativy, které jsou potom v té kapitole F, tak já se 

omlouvám, že bylo by zřejmě lepší, příště to tam vyrušit, ty limit v té urbanistické koncepci, 

aby to nemátlo a byli jsme dohodnuti, že jakmile bude další vydání nebo další změna toho 

územního plánu, tak že to tam vypustíme. Takže výškově to tam nedělá žádný problém, 

akorát jsem tam pozoroval, že problém je, že ta nákladní auta jezdí teďka přes to sídliště, 

čemuž rozumím, že je to dočasná záležitost, která v co možná nejbližším horizontu se vyřeší, 

protože v územním plánu je podmínka, že to bude napojeno přímo na ulici Svitavskou. To je 

všechno, a kdybyste měli nějaký dotaz, tak já se budu snažit Vám to zodpovědět. 
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Jílek – já už se nebudu vracet k tomu, co jsme se tady dozvěděli na té schůzce s firmou Atek, 

ale pořád, když si to tak promítám, tak mi chybí odpověď na jednu jedinou otázku, a sice 

jestli stavba je realizována v souladu se stavebním povolením.  

Starosta – se domnívám, že v tisku, který tam je, a v přílohách se to všechno dá odpovědi na 

tyto otázky najít. Domnívám se, že ano, teda. 

Kolkop – ještě, když jste zmiňoval tu podmínku územního plánu, že tam má být příjezdová 

komunikace, tak se ptám, proč nebyla vybudována před nebo v souběhu s tou stavbou, 

protože v podstatě, teďka tam žádnej příjezd není. Tak jestli vy jste říkal, že to byla podmínka 

územního plánu, že bude zajištěna dopravní obslužnost a ta v tuto chvíli není.  

Zástupce firmy (p. Rozehnal) – tak v územním plánu to tak je a já tomu rozumím, že tam jsou 

určité problémy se získáním těch pozemků, ale to už se netýká územního plánu. Já bych chtěl 

ještě panu Ing. Kolkopovi poděkovat, že vlastně to tady rozvířil, protože si myslím, že 

takováto velká stavba si diskusi určitě zaslouží.   

Mička – já stále nerozumím, možná jsem sám, jedné věci. Ta urbanistická koncepce nebo 

stanovení těch regulativů v části C jasně stanovují technické parametry výšek budov v daném 

území, a když jsem si pročítal územní plán, tak ani v té části F, ta říká jaké je hlavní využití, 

jaké je vedlejší využití. Nicméně v rámci tady té dané lokality, o které se bavíme, to znamená, 

kde se staví ta pomocná hala firmy Atek, tam žádná jiné omezení nejsou. Z toho logicky 

vycházím, že územní plán stanovuje pro všechny lokality výškové parametry nebo parametry 

stavby a u některých částí, u některých lokalit potom stanovuje převažující charakter, jestli je 

to hlavní stavba nebo výroba, pardon, nebo skladování či další, jaká tam bude zeleň, jaké 

bude dopravní napojení, ale nicméně nikde jsem se dál nedočetl také, jak jsem uváděl v tom 

daném komentáři, že je to nějak myšleno. Ten územní plán tak, jak jsem si ho přečetl, 

v jednotlivých částech jasně stanovuje a já jenom prostě vycházím z toho, co je napsáno. To 

znamená, když je někde napsáno jenom 8 metrů výška římsy, tak ze svého pohledu to 

považuji za technický parametr, který je v rozporu s částí územního plánu, a z toho vyplývají 

dotazy, zda nedošlo k porušení pravidel při vydání stavebního povolení. To je jeden pohled. 

Druhý pohled v rámci těch jednotlivých zdůvodnění byl takový, aby nebylo zkresleno 

historické panorama města. Prosím Vás, já se domnívám, že řidič, který jede po I35 

v současné dopravě má jiné povinnosti než se dívat, jaké je panorama města. Já vím, že to tam 

je napsáno, já to musím respektovat, nicméně by mě zajímalo, jestli jsme se také zabývali tím, 

co říká občan, který bydlí na sídlišti Západní a jaký je jeho pohled na tady tu halu, když se 

podíváte na záběr možná ještě ulice Západní, tak vidíme, jak je zkreslen celý horizont 

Hřebečská. Prostě ta hala je tam jak pěst na oko a můžeme se bavit, jestli teďka budeme řešit 

výšku terénu 4 metry pod horizontem nebo nad horizontem, ale pro mě stále prostě územní 

plán jasně stanovil nějaké technické parametry a ta stavba dle mého mínění to nesplňuje. 

Děkuji. 

Sejbal – já jsem chtěl jenom reagovat na tu připomínku nebo otázku pana Kolkopa, co se týče 

té příjezdové komunikace. Příjezdová komunikace historicky k tomuhle pozemku byla 

navržena sólo v územním plánu, protože majitelem té lokality, která byla, byl jiný subjekt. 

Dneska firma Atek je napojena svým areálem přímo na Svitavskou ulici a ve vlastním 

projektu má skladový hospodářství napojeno přes stávající svůj areál. Jenom to je ta 

podmínka, spíš poznámka, k té tvojí připomínce, proč nebyla zřízena ta komunikace předem. 

Takhle to historicky vzniklo a takhle, aby ten pozemek bylo možné obsloužit, tak v tehdejší 

době se navrhla v územním plánu ta komunikace kolem firmy Kayser a těmi zahrádkami a 

v té době se navrhlo z toho důvodu, aby se skutečně nejezdilo přes tu Západní, přes tu lokalitu 

toho bydlení.  

Jílek – já jsem nedostal odpověď na svoji otázku. Já chci, aby mi to někdo dal buď písemně, 

nebo aby někdo tady vstal a řekl, že stavba probíhá v souladu s vydaným stavebním 
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povolením. Mě to stačí takhle verbálně. Ať to řekne kdokoli z členů Rady nebo si to řekne 

pan Sejbal, bude to uvedeno v zápise, mně to tak stačí. 

Starosta – můžu teda požádat pana Sejbala, aby se za úřad takto vyjádřil? 

Sejbal – ano stavba haly probíhá v souladu se stavebním povolením. 

Kolkop – ještě k té dopravní obslužnosti, pochopil bych, že tak jak to bylo navržený, že bude 

jezdit přes svůj areál, tak logicky ano, pak ale nechápu, proč to pan Kolísek nebo firma Atek 

nedodržuje. 

Starosta – já nevím, co tam pan Kolísek nedodržuje. Zatím se chová tak, jak se chovat má a 

jak je to se souhlasem města či s Radou města. Takže já tuhle výhradu si dovolím odmítnout.  

Martínek – tak on asi naráží pan kolega na tu provizorní cestu a ten důvod je jednoduchý, 

protože prostě v tý části jsem se taky dost divil, když tam projížděli kolem mého bydliště, ale 

to je pochopitelné, protože jsou tam věci nebo respektive ty panely byly v takových 

rozměrech, jaké potom tam zřejmě nikdy nebudou, a potřebovali je tam nějak dostat. 

Předpokládám, že to je jenom dočasná věc, která se vyřeší a pokud se týká té cesty, která by 

to celé řešila, tak pamětníci si na to velmi dobře vzpomenou, protože původně součástí té 

průmyslové zóny je taky ten trojúhelník. Tehdy ho město chtělo vykoupit, jako všechny ty 

pozemky, jenomže tenkrát to bylo přeprodáno jedním vlastníkem jistému vlastníkovi mimo 

Moravskou Třebovou, který nevěděl, co si za to říct. Takže pak tam zůstal vlastně 

nevyužitelný prostor, který je využitelný pouze na cestu respektive na parkoviště, protože 

všichni víte, kdo tam znáte situaci, tak přes to vedou dráty elektrického napětí, takže tam se to 

vlastně nedá využít na nic jiného. Nicméně na poslední radě jsem byl informován, že tahle 

situace už je vyřešená, že firma to odkoupí a pak celá záležitost bude zřejmě vyřešena se vším 

všudy. To znamená i s využitím těch prostor pro příjezdovou komunikaci a bude to tak, jak to 

původně bylo plánováno. 

Mička – já mám ještě jenom malou poznámku k návrhu na usnesení. Když bych to vzal za 

sebe, tak, samozřejmě já tady nezpochybňuji, že stavba nebo hala Ateku je umístěna 

v souladu s územním plánem města. To si myslím, že je, že jsme konstatovali, v jaké lokalitě 

se nachází, ale stále máme, nebo aspoň já mám názor, že technickém parametry haly jsou 

v rozporu s územním plánem. Takže tak, jak je navrženo usnesení, pro tuto formu nemohu 

hlasovat. Děkuji 

Starosta – děkuji, ještě někdo se chce k tomu vyjádřit? Já myslím, že ta odpověď je zbytečná, 

protože už tady zazněla z úst pana architekt i z úst pana Ing. Sejbala. Takže myslím, že to 

bychom se zase opakovali. 

Kolkop – já bych v této souvislosti navrhl v tom usnesení slovo umístěna nahradit povolena. 

V usnesení slovo umístěna navrhuji nahradit slovem povolena. Povolena v souladu 

s územním plánem. 

 

Pro protinávrh – 18, 1 proti, 2 se zdrželi  

Pro vzít na vědomí – 18, 1 proti, 2 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 278/Z/301115,  

 

Tisk č. 2 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 18.11.2015 

Jílek – já se přiznám, že jsem tam nerozuměl jedné formulaci, tak bych ji chtěl vysvětlit. 

V zápise o kontrole z č. 6 a 7/2015 je to v příloze č. 2 na druhé straně, úplně dole je 

doporučení, kde je napsáno: „kontrolní výbor by tímto rád apeloval na vedení města, aby na 

vyšších politických místech usilovalo o změnu zákona, který by buďto skutečně podporoval 

osoby znevýhodněné nebo by nedostával zadavatele do situace, kdy mlže zaplatit za zakázku 

více než by musel.“ Jednak nerozumím vůbec tomu doporučení, jestli by mě to mohl někdo 

vysvětlit a potom té formulaci v závěru té věty, kdy může zaplatit za zakázku více, než by 
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musel. Jako jak někdo může zaplatit více než by musel? Když už teda musí něco zaplatit, tak 

to musí zaplatit a tomuhle nerozumím. A zřejmě to souvisí s nějakou První chráněnou dílnou, 

o které se tady píše, jestli jsem to dobře pochopil, že město zadává zakázky nějaké První 

chráněné dílně, která pak subdodávkou ve vyšším objemu než 90% to zadává zase místním 

firmám, a já tomu nerozumím. Mohl bych k tomu, nemusí to být tady na úrovni 

zastupitelstva, ale jestli by k tomu na tohle téma mohlo být nějaké vysvětlení anebo si na to 

uděláme nějaký sezení nebo nějakou pracovní schůzku.  

Starosta – já si jenom dovolím k tomu poznamenat, že i nás to udivilo tahleta, tenhle poslední 

odstavec. Protože se domnívám, že jde o spekulaci a kontrolní výbor, si dovolím říct, nemá co 

apelovat na vedení města. Kontrolní výbor je toliko poradním orgánem zastupitelstva, takže je 

tady něco v nepořádku. Já pak ještě mám výhradu k jedné formulaci, která je právě z toho 

výběrového řízení, jak tady jsi zmiňoval s těma tělesně postiženejma. Jenom předesílám, že 

jejich nárok být v tomto výběrovém řízení s touto 15% slevou, ten je zákonný, to není žádný 

nesmysl a ještě, i kdyby ta 15% sleva nebyla, tak stejně byli první. Takže není důvod to 

jakkoli zpochybňovat. To jenom toliko k tomu. V případě, že budeš chtít písemnou informaci, 

tak není problém prostě vypracovat písemnou odpověď, aby tam byly postižený všechny tvoje 

připomínky. Asi to tak, měl by tyto námitky zodpovědět přímo kontrolní výbor. Já si ještě 

dovolím tady poznamenat, k tomuto materiálu, že jsme schválili kontrolní řád výboru a 

postup této kontrolní skupiny respektive i kontrolního výboru nebyl v souladu s tímto 

kontrolním řádem. Proto předešlu, že budu navrhovat vrácení tohoto materiálu k postupu 

podle kontrolního řádu, který byl schválen v červnu letošního roku. To znamená jenom 

v tomto případě, když byly kontrolovány záležitosti na straně města nikoli příspěvkových 

organizací, tak nutně ten kontrolní nález musí skončit u tajemníka úřadu, kdyby se to týkalo 

příspěvkovek, tak to musí přijít řediteli, a potom teprve se to dá předložit zastupitelstvu. 

Pokud jsou kontrolní týmy smíšené, jako se nám to tady už stalo, tak samozřejmě je 

podmínkou ten postup být úplně stejný a samozřejmě kontrolní výbor i finanční výbor, 

kterého se to týká, musejí ten materiál projednat a musejí ho schválit. To jenom připomínám, 

takže musíme, co jsme si schválili v červnu, nemůžeme teďka nějakým způsobem pomíjet a 

měli bychom ctít tyto regule. Sami jsme to takhle chtěli. 

Mačát – já jsem původně s i říkal, že k tomu budu mlčet. Nicméně když už to tady pan Jílek 

otevřel, je vidět, že ani on nepochopil, o co se jedná v tom textu, kde se píše o zneužití firmy 

zaměstnávající osoby zdravotně postižené v tom výběrovém řízení. Myslím si, že to je 

jednoúčelový útok některých zastupitelů z opozice na společnost OR-CZ, touto formou ji 

významně poškozují, protože stačí takové zpochybnění vyřknout a protože to je těžko 

pochopitelný všechno, tak oni tam napíšou zneužití, jakože OR-CZ zneužila prostě zákona, 

tak aby nevím co, se obohatila snad nebo, no to snad ne. Takže já bych žádal, aby, pokud 

bude ten zápis vrácen, tak byl i přepracován. Aby byl nejen postoupen tedy tím způsobem, jak 

má být, ale aby nezpůsoboval žádné pochybnosti o korektnosti toho výběrového řízení, 

protože to výběrové řízení proběhlo naprosto korektně. To, že existuje zákon, podle kterého 

podniky nebo firmy zaměstnávající invalidy v určitém počtu, vstupují do veřejných zakázek 

s tím, že jejich cena se snižuje pro hodnocení o 15%, ten zákon existuje, je naprosto legální, 

mě se taky moc nelíbí, to musím říci, protože jsme kvůli němu prohráli mnoho výběrových 

řízení. Nicméně není to nic nelegálního, a to že První chráněná dílna si vybrala OR-CZ z toho 

důvodu, že je tady v regionu, že má vynikající reference, vynikající specialisty a objednala si 

to u ní, to znamená, že byste měli být všichni rádi a ne abyste to kritizovali. My jsme se 

snažili i tu cenu udělat tak, aby i po odečtení 15% jsme byli lepší a ono se to teda podařilo. 

Nebylo to jistý, ale prostě ty druhé nabídky na druhém místě v obou výběrových řízeních byly 

vyšší než cena od chráněné dílny bez odečtu 15%. Pokud se tady hovoří o nějaké patové 

situaci, tomu vůbec nerozumím, jaká patová situace? To je naprosto normální, když by 

náhodou se zvítězilo i s tím odpočtem, tak to bohužel město koupí dráž než byla druhá 
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nabídka, ale je to v souladu s tímto nesmyslným zákonem. Takže tady není na tom vůbec nic 

podezřelého nebo spekulativního. Tady má být konstatování, že výběrové řízení proběhlo 

naprosto v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a s vnitroúřadovou směrnicí a tečka. 

Jakýkoli vnášení nejistoty, naznačování nějakýho zneužití, kategoricky to odmítám a žádám, 

aby to bylo skutečně v tom zápise upraveno. Pokud členové hodnotící komise, která to 

zkoumá, potřebují to vysvětlit, jsem k dispozici a můžu Vám vysvětlit, jak to funguje, jak ten 

zákon je a jestli chcete usilovat o jeho změnu, tak usilujte po svých liniích samozřejmě, u 

svých poslanců nebo jaké máte možnosti, s tím já problém nemám, ale na druhou stranu je to 

z bodů podpory handicapovaných, kde kromě toho, že firmy by měly zaměstnávat 

handicapované, že když zaměstnávaj, tak platí nějaký nižší daně atd. Tak i tento prvek, to 

znamená zvýhodnění těch firem ve výběrových řízeních, je nap odporu těchto invalidů. 

Samozřejmě, že i První chráněná dílna, která vlastně realizuje tu zakázku a bude to fakturovat 

a tak dále, tak z toho má určitý výnos, díky kterému může zaměstnat své handicapované 

zaměstnance, takže pokud máte něco proti handicapovaným zaměstnancům a proti těmto 

postupům, tak samozřejmě je to vaše právo, ale nezpochybňujte, prosím, korektnost a 

nešpiňte jměno společnosti OR-CZ. Kromě toho, ten název firmy jiný. To mě poměrně teda 

překvapilo, že ani nevíte, jak se OR-CZ jmenuje. Nejmenuje O. R. CZ. Děkuji 

Jílek – já už nemám žádný otázky, já myslím, že to bylo vyčerpávající, děkuji za něj. 

Blahová – já se nebudu k tomu tak dlouze vyjadřovat jako kolega Mačát. Mysleli jsme si, že 

to bude trošku jasnější, snažili jsme se za kontrolní výbor vlézt se s touto problematikou na 

jednu stránku A4, vidím, že to bylo málo. My vám k této problematice můžeme napsat trošku 

obsáhlejší zprávu. Jak zde píšeme, tento postup je v mezích současných zákonů a zároveň sám 

pan místostarosta zmínil, že ten zákon je nesmyslný, což mi si taky myslíme, protože, nebudu 

zmiňovat konkrétně tuto zakázku, setkáváme se s tím často, že. Já k tomu napíšu nějakou 

obsáhlejší zprávu, aby to bylo všem jasné. Možná jsme v doporučení, které jsme poměrně 

dlouho zvažovali, jak ho formulovat, neměli dát „apeloval na vedení města“, ale „požádal“ 

nebo „navrhl vedení města“, zda by s tím zákonem mohlo něco dělat. Myslíme si, že tak jak 

myšlen byl dobře, realita vypadá trošku jinak. Mrzí mě, pokud kontrolní výbor na něco přišel 

a vedení města s tím není spokojeno. Nechám to na vás, pane starosto, přepracujeme. Ale 

myslím, že zpracujeme nějakou obsáhlejší zprávu, pokud souhlasíte pane předsedo výboru.  

Starosta – já znova musím zopakovat, že vedení města není Váš partner. Partnerem je 

zastupitelstvo. Pochopte to prosím. Je, znovu připomínám, kontrolní řád výboru, který byl 

schválen 26. června, nebo tak nějak, přesně to teďka v hlavě nemám, ale jsem schopen to najít 

během několika vteřin. Takže můžete navrhovat, doporučovat toliko zastupitelstvu. Vy jste 

poradním orgánem zastupitelstva, takže já už to nebudu znova opakovat jo? Co se týká té 

formulace, je to příloha 4, kde prostě, kde budu citovat: kontrola výběrového řízení 

konsolidace HW poukázala na čím dál častěji opakovaný fakt, a to zneužití respektive využití 

firmy zaměstnávající“ atd. Tak to je naprosto scestná takováhle myšlenka, to vám nepřísluší. 

Vy máte se vyjádřit, buď výběrové řízení bylo v pořádku podle zákona, nebo nebylo. To si 

prosím schovejte nějaký meeting a podobně, já nechcu se vás nějak dotknout, ale tohle do 

zápisu z kontrolní činnosti nepatří. Naprosto ne. Proto budu navrhovat, aby vám to bylo 

vráceno a přepracováno. Mimo jiné mi tam chybí podpis pana Horčíka jako člena kontrolního 

týmu. Ten tady v té příloze postrádám. Tak i tohle je potřeba tam potom napravit. 

Martínek – jenom apeluji na své drahé kolegy, kolegyně, aby vážili slova, protože říkat o tom 

zákonu, že je nesmyslný a já nevím, co jste tady používali, kolega Mačát a vy. Jako ono je 

samozřejmě velmi těžké pomáhat handicapovaným spoluobčanům jako každý zákony i tento 

má sem tam chyby, ale já bych byl docela rád, kdybyste někdo řekli, jak to teda se má dělat, 

protože samozřejmě, že prioritní je aby ty jednotlivé firmy, ty handicapované měly 

zaměstnávat samy, což v mnoha případech nejde. Nicméně tady tohle je jedna z forem, jak 

jim vůbec umožnit, aby ty chráněné dílny existovaly. Já možná na rozdíl od vás jsem řádově 
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desítky těch firem navštívil, teda těch chráněných dílen, a můžu vám říct, že bez tohoto 

zákona by se na běžném trhu a při běžné soutěži podle zákona o zadávání veřejných zakázek 

vůbec nemusely zúčastňovat, protože by nebyly prostě absolutně konkurenceschopné. Jiná 

otázka je, že některé fiktivní firmy se snaží téhle situace zneužívat, ale to není chyba zákona, 

to je chyba toho, že tady zase, jak je u nás tradicí, tak každý dobrý nápad je po právu zneužit. 

A pokud je mi známo, tak ministerstvo práce a sociálních věcí o těchhle věcech ví, dokonce 

dělá, pokud vím, soupis těchto firem, které takovýmto způsobem zneužívají zákon, a bude se 

celá záležitost řešit. Ale to určitě není záležitost, kterou by se mělo zabývat zastupitelstvo 

v rámci, dejme tomu, jedné výběrové soutěže, výběrového řízení, pokud je vše činěno podle 

zákona. To přísluší skutečně ministerstvu práce a sociálních věcí, aby označilo, našlo firmy, 

které zneužívají té situace, a u toho existuje ještě trestní a další zákoník, aby je příslušným 

způsobem vedlo k zodpovědnosti. Pokud se kdokoli z vás domnívá, že ta kontrolní firma se 

takto chová, tak doporučuju, aby se zaměřila na MPSV a nebo orgány činné v trestním řízení 

a nechala prověřit, zda tato firma je fiktivní firmou nebo skutečnou firmou, která zaměstnává 

občany se změněnou pracovní schopností.  

Starosta – já myslím, že k tomu v podstatě není co dodat. Já si myslím totéž, co řekl kolega 

Martínek.  

Odehnal – vážení kolegové, nebylo vůbec úmyslem kontrolního výboru, aby k něčemu 

takovému, že by chtěl někoho nařknout. Takže já bych chtěl požádat, protože kontrola 

proběhla podle všech pravidel, oba vedoucí odboru byli připraveni, všechno bylo shledáno 

v pořádku, chybu jsme možná udělali v tom, že jsme opomněli, že organizace, která padá pod 

vedení, to je pan tajemník, že jsme neposlali zápis, kde jsme mohli zkonzultovat a spoustu 

věcem jsme mohli předejít. Omlouváme se za to, byla to první kontrola v tomto rozsahu na 

veřejné zakázky, takže i my se u toho budeme učit. Chtěl bych požádat, aby byl náš zápis 

vrácen, my máme 12. prosince mimořádné zasedání kontrolního výboru, takže přepracujeme a 

dáme zastupitelstvu a vedení města nový zápis. 

Blahová – jen na závěr, první chráněná dílna již v tuto chvíli je probírána firmou Amnesty 

International, to se lze dočíst na jejich webových stránkách. Chtěla jsem se zeptat, jestli město 

má nějaký orgán nebo nějaký mechanismus, kdy třeba kontroluje ty firmy, které vysoutěží tu 

zakázku, zda je to skutečně zodpovědná firma, která ji bude realizovat.  

Starosta – já si teda dovolím říct protinávrh nahlas: zastupitelstvo vrací kontrolnímu výboru 

k opravení, přeformulování nálezu, aby to odpovídalo skutečnosti buď ano, nebo ne a 

současně zastupitelstvo ukládá kontrolnímu výboru, aby postupoval podle kontrolního řádu. 

Je to vnitřní předpis č. 4/2015 z 22. 6. 2015, už jsem si to přesně našel. 

Martínek – v úctě k starostovi si myslím, že prostě to takhle formulovat nemůžeme, protože 

kontrolní výbor je námi zvolen a má postupovat podle řádu a předpokládám, že pokud 

vrátíme k přepracování, tak se tady vyslechl dostatek toho, aby striktně trval na tom, aby se 

postupovalo podle kontrolního řádu, ale já bych prostě takovýhle usnesení nepřijímal. Vrátil 

bych celou záležitost k přepracování a předpokládám, že příště bude předložena řádně. 

Starosta – ne dobře jsem tě pochopil, se přiznám, poprosím ještě jednou. 

Martínek – můj návrh zní jednoduše. Vrátit kontrolnímu výboru celou záležitost 

k přepracování nebo vrátit zprávu k přepracování. Tečka, v usnesení víc není potřeba.  

Starosta – tak to je v podstatě to samé ne? Dobře, necháme to tak, já nechci o tom 

polemizovat. Výsledek je ten, že je tady protinávrh, aby se to vrátilo kontrolnímu výboru. 

Jílek – jestli ten tisk správně čtu a vidím, tak předkladatelem je pan Odehnal, předseda 

kontrolního výboru. Pokud jsem rozuměl tomu, co říkal, je jeho nezadatelným právem tento 

tisk stáhnout. Nepřidělávejme si starosti. Pan Odehnal, jestli to cítí tak, jak to řekl, tak 

navrhne, že tento tisk stahuje z jednání a máme to vyřešeno.  
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Starosta – děkuji za poznámku, jenom se zeptám pana Odehnala, jestli je takhle to možné. 

Dobře, tak je tady poslední návrh, jak tady zaznělo, že předseda kontrolního výboru navrhuje 

stažení tohoto tisku. 

Pro stáhnout z jednání – 16, 1 proti, 4 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 283/Z/301115  

 

Zemánek – já jenom k záležitosti stažení tisku, pokud zastupitelstvo schválí nějaký program, 

tak by se jím mělo řídit. Pokud kdokoli z předkládajících v rámci schváleného programu 

schválených tisků chce stáhnout tisk, tak to lze jedině usnesením zastupitelstva. Předkládající 

má právo stáhnout tisk z jednání pouze ve fázi, než je schválen program zasedání 

zastupitelstva. Doporučuji jednací řád. 

Starosta – děkuji za doplnění informace, já myslím, že jsme všeci už poučení, jak to má být a 

že snad se nám to nebude opakovat. 

 

Tisk č. 3 - Jednání finančního výboru zastupitelstva města  

Jurenka – já bych rád tady připomněl požadavek finančního výboru o předkládání 

kompletních materiálů k vyjádření finančním výborem. Už jsme jednou o to žádali, a to 

zápisem ze dne 2. 3., kde jsme napsali, že v případě zařazování nových investic do rozpočtu 

města vždy zároveň zpracovat přehled budoucích provozních nákladů na realizované investice 

a u rozpočtového provizoria na první čtvrtletí roku 2016 jsme opět neobdrželi kompletní 

materiál a finanční výbor dále doporučuje, aby byly všechny investiční záměry, popřípadě 

rozvojové záměry určené k realizaci, předkládány finančnímu výboru k projednání. Jde mi o 

to, že pak sedíme na finančním výboru, odborníci se ptají na určitý položky, nejsme schopni 

k tomu nic říct, protože ten materiál jsme nedostali. Děkuji. 

Starosta – já si nejsem jistej, jestli jsme schopni vždycky postavit nějaké provozní náklady. 

Protože jestli se zadá zpracování projektu či studie, tak zpravidla tak není. Takže to je nějaký 

vývoj toho projektu, to jenom říkám obecně, abych jenom uvedl některé věci na pravou míru.  

Mačát – pokud by byl zájem o nějakou diskusi k projektům a k metodice projektového 

managementu, tak bych nabízel konzultaci, abychom se domluvili, jak ten proces probíhá. My 

jsme v podstatě teď na úrovni nějakých projektových námětů, u kterých samozřejmě chybí 

řada informací, které vzniknou až z projektu. Do provizoria se dávají akorát pouze náklady na 

projektovou dokumentaci a samozřejmě, že kompletní projektový záměr včetně nákladů 

investičních i provozních bude předložen až při schvalování té investice do rozpočtu města 

tak, jak tady píšete, píšete správně, že zařazování investic do rozpočtu města. Provizorium, 

tam jenom dáváme prostředky na projektovou dokumentaci, pokud by se ukázalo, pokud by 

se ukázalo, že by ten projekt vycházel nějak neefektivně nebo něco, tak při schválení rozpočtu 

je teda možný ho nějak nezařadit. Ale znovu opakuji, pokud by byl zájem o diskusi nad tím, 

jak se ty projekty řídí, jaký je postup schvalovací atd., je na to metodika, podle které se 

postupuje, tak řekněte, navrhněte termín a můžeme se k tomu sejít.  

Jílek – já nevím, jestli to bylo správně pochopeno, jestli jsem poslouchal dobře pana předsedu 

finančního výboru, tak tam nejde o to, abychom dostali další školení, jak se dělá management, 

ale jde o to, že když vy si ve vedení města vymyslíte nějakou investiční akci, tak samozřejmě 

předpokládám, že jste dostatečně fundovaní k tomu, abyste si udělali aspoň rámcový finanční 

model. A když půjdu do nějakých zaokrouhleně jednotek milionů v těchto řádech, tak určitě 

ten odhad dokážete udělat a víte, co si můžete v rozpočtu dovolit nebo nedovolit. Takže jde 

spíš o to, jestli, teď předběhnu možná několik tisků, když si vymyslíte singletracky nebo 

dopravní terminál, tak dokážete nějak odhadnout, kolik to bude stát, a dokážete tento materiál 

finančnímu výboru předložit. Tam není potřeba to dělat přesně podle projektu, kolik to 
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vychází, ale udělat nějaký rámcový odhad a ten určitě existuje i už v počáteční fázi toho 

projektu.  

Mačát – no z toho dotazu se potvrzuje, že to školení je nutný. Takže ho doporučuji znovu. 

Jinak, co se týče toho, jak říká (já vám asi budu vykat radši všem), jak říkáte pane Jílku, že si 

vedení města něco vymyslí, no co to je za nesmysl? Vedení města si nic nevymýšlí, vedení 

města možná dává nějaký náměty do strategického výboru pro rozvoj města, který je k tomuto 

určen, aby se vyjadřoval a projednával. Je tam velmi kvalitní tým lidí, na rozdíl možná od 

ostatních výborů se nijak nepřetahují o nic. Jednáme naprosto konstruktivně, korektně a 

výstupy, které z toho jdou, tak podle toho se dál jako jedná. Takže všechny projekty, o 

kterých tady mluvíme, tak prošly strategickým výborem. 

Martínek – já bych k tomu jenom chtěl říct, že nikde, kde jsem doposud působil, tak se prostě 

nedávaly jakési fantasmagorie, to znamená, že jestliže se připravuje nějaký projekt, já si teď 

vezmu třeba ten terminál dopravní, což je trochu nadnesený, tak jednak to není nic, co bysme 

si vymysleli, ale je to součástí návrhu čerpání evropských peněz, něco podobného bude 

předkládat celá řada měst, ale zastupitelstvo nemůže být seznámeno s ničím jiným, než 

s reálnými čísly. A ty reálná čísla budou známa v okamžiku, kdy se připraví projekt a ten 

projekt bude mít všechny dopady včetně provozních nákladů a potom má zase zastupitelstvo 

naprosto jednoznačný podle zákona právo ten projekt buďto přijmout nebo zamítnout. Pokud 

se týká studií, pokud se týká plánovaných projektů, tak je to záležitost rady, která se tím 

zabývá a má dokonce povinnost předkládat nebo připravovat projekty, které potom předkládá 

zastupitelstvu ke schválení. Takže já si myslím, že to tady bylo kolegou Mačátem vysvětleno 

úplně jasně. Dřív než se konkrétně třeba u toho dopravního terminálu by podala žádost na 

ministerstvo pro místní rozvoj o finanční dotaci, tak samozřejmě musí to být schváleno a ten 

projekt musí být schválen zastupitelstvem. Do té doby v zásadě nepotřebujeme schválení, 

nicméně na druhé straně je podle mého naprosto solidní, aby zastupitelstvo bylo pokud možno 

průběžně informováno o tom, co se připravuje, proč se to připravuje, jako informace. Ale 

neznamená to samozřejmě, že by to mělo v téhle chvíli schvalovat, protože ani nemůže. 

Starosta – děkuji za vysvětlení, je to skutečně tak. Žádná spekulace v tom není. Takže bych 

skutečně rád, abyste vzali v úvahu, že bohužel, tak to stojí. Dostanete samozřejmě další, máte 

ke schválení jako žádost o dotaci a podobně, která musí projít zastupitelstvem. 

Jurenka – tak já bych chtěl říct, že vůbec jsme nespekulovali, vůbec o ničem, že jen hájím 

názory finančního výboru, což si myslím, že je dobrá parta odborníků. A když narazili na 

položky investiční akce, popřípadě rozsáhlejší opravy, kde projekt singletrack je 400.000,- a 

projekt dopravní terminál 300.000,-, tak je pochopitelně zajímalo, co s tím bude dál. Jelikož 

jsme nevěděli na místě nic říct, co se dělo tam 12, 13 lidí, tak proto jsme tady žádali, aby se 

k tomu třeba dal jen rámcově vlastně čísla, o co se vůbec jedná. Protože neměli se k čemu 

v dané chvíli vyjádřit.  

Ošťádal J.– já podle toho co slyším, bych jenom krátce, že by bylo dobré, kdyby zasedání 

kontrolního nebo finančního výboru se zúčastňovalo také představitelé vedení města. Jak, co 

jsem z toho pochopil, tak asi na tom finančním výboru nikdo nebyl, takže nikdo nemohl nic 

říct a to finanční výbor je ten nejdůležitější dle mého soudu, z těch výborů ze všech, co jsou. 

Takže měl by tam být prostě někdo z vedení města. To už se domluvte mezi sebou, jak to 

uděláte, ale. 

Starosta – tu připomínku beru jenom na 50%, já jsem na posledním nebyl, protože jsem ani 

nevěděl, kdy je finanční výbor. To znamená, že jsem nebyl pozván, a sám se nutit, to není 

moje parketa. Nicméně když mám čas a dozvím se to, tak si tam na chvílu přijdu za nima 

sednout. To mně pan předseda nemůže upřít. Nicméně teď jsem opravdu na tom jednání 

nebyl, protože jsem měl kolizi s jinou, s jinými záležitostmi a musel jsem být mimo město. 

Nicméně budu-li pozván, tak není až takovej problém. 
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Mačát – já jsem chtěl říct vlastně to samé, pokud budeme pozváni, tak rádi přijdeme. Není 

v tom problém. Navíc pokud byste ještě před tím, než se ten výbor sejde, zjistil, že vám chybí 

nějaké informace, tak si je klidně vyžádejte. Myslím si, že je potřeba to jednání finančního 

výboru nebo jakéhokoli výboru připravit tak, aby všichni měli dostatek informací, a my 

dopředu nevíme, co chcete ještě doplnit. Takže pošlete maila, potřebujeme vědět informace o 

tom a tom, nebo přijďte nám to vysvětlit a je to. 

Pro vzít na vědomí zápis – 21 

Protinávrh nehlasovat o usnesení č. 2 – 11, proti 8, 2 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 269/Z/301115  

 

Tisk č. 4 - Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města  

Mačát – já bych se chtěl nejdřív omluvit za chybu v tom návrhu na usnesení, v tom prvním. Je 

tam, že se bere na vědomí zápis ze dne 28. 8., to tak není. Je to zápis z jednání 13. 11. Tak to 

se omlouvám, to mi uniklo. Jinak bych chtěl vysvětlit, že vlastně strategický výbor dal 

několik doporučení zastupitelstvu. Většina těch doporučení pak směřuje k tiskům, které jsou 

jako samostatné tisky na dnešní jednání. Jedině to doporučení, které se týká koupi areálu 

Miltry, tak není v žádném tisku, protože ten materiál jsme měli v předchozích 

zastupitelstvech. Takže tady je navrženo i do usnesení to usnesení, že se má jednat tedy, že by 

měla rada města jednat o koupi areálu Miltry za cenu maximálně 7 milionů, proto je to tady 

v tomto tisku, zatímco to doporučení výboru k jiným věcem je součástí těch tisků 

samostatných. 

Blahová – já bych si dovolila přednést návrh na doplnění usnesení, jelikož se domníváme, že 

ta problematika Miltry je daleko širší a stálo by za to se tím více zabývat. Já jsem si dovolila 

vám to takto vytisknout a připravit na stůl, aby když to budu číst, tak abyste to měli před 

sebou. Takže navrhujeme dále doplnit ten první bod body „Zastupitelstvo města ukládá radě 

města jednat o koupi areálu Miltra za sníženou cenu“, „zastupitelstvo města ukládá radě města 

předložit seznam objektů, které lze nabídnout k prodeji včetně tržní hodnoty a úspor nákladů 

na provoz těchto budov“. Tuším, že o tom se již v minulosti zmiňoval pan Mačát, že by něco 

takového i dodal. A za čtvrté „zastupitelstvo města ukládá radě města předložit informace o 

možných dotačních titulech zaměřených na regeneraci brownfields v centrech měst“ a za páté 

„zastupitelstvo města ukládá radě města vyhlásit architektonickou soutěž na vypracování 

budoucího možného využití areálu Miltra, jeho prostorového uspořádání a navržených úprav 

s odhadem investičních nákladů“, což považujeme za konstruktivní návrh do budoucna. 

Děkuji. 

Starosta – děkuji, já jenom dodám, že tento váš protinávrh je v rozporu s předkládaným 

materiálem. Proto vyzývám předsedu pro strategický rozvoj, pana Ing. Mačáta, aby se k tomu 

vyjádřil.  

Mačát – myslím, že je to formální problém. Co se týče prvního bodu, ten je jasnej, ten se bere 

na vědomí. U toho druhého usnesení, tam se mění teda to, že výbor doporučil, aby to usnesení 

znělo za cenu maximálně 7 milionů, vy to formulujete za sníženou cenu. To je možný dát jako 

protinávrh k tomuto usnesení, že tam nebude maximálně 7 milionů a bude tam za sníženou 

cenu. To můžeme o tom hlasovat. Ty další body, my jsme, s tím nemá strategickej výbor nic 

společnýho. Jestli chcete uložit radě města nějaké další úkoly, tak se poraďte s panem 

tajemníkem, jak se to má udělat, ale ne, aby se to vztahovalo k zápisu z jednání strategickýho 

výboru. To myslím, že ne. Možná ten poslední bod, ten pátý, kde se jedná o Miltře a já si to 

z toho teďka moc nechápu, takže máme dát teďka peníze ještě za nějakou studii a pak teprve 

co? Čili ty kroky mi nejsou jasný, jak to je myšleno. Ale protože v tomto tisku se mluví o 

Miltře, je tam usnesení k Miltře, tak by se snad ten bod 5, ten se k tomu váže. Tomu rozumím 

a ty dva body 3, 4, to skutečně to předložte, já nevím, jestli jako tisk nebo jako samostatnej 



Město Moravská Třebová 

 12 

úkol nebo něco. To pan tajemník určitě vám poradí v tom. Takže já doporučuju, aby tam 

zůstaly prostě ty dva body a jak bylo navrženo, jestli bude nějaký protinávrh, ale musí to být 

k těmto věcem jo, k ničemu jinýmu. 

Starosta – to znamená, z toho protinávrhu body 1 a 5? 

Mačát – 1,2, přičemž dvojka má formulaci, kterou navrhuje strategickej výbor a proti tomu je 

tady protinávrh, kterej sem dostal na stůl tady. Jo, tak to jenom taková maličkost pro mě. 

Jestli je to maximálně do 7 milionů nebo jestli to je za nižší cenu. Jestli to chce zastupitelstvo 

limitovat nebo nechce, to je potřeba, aby si každej sám zodpovědně řekl. A ten bod 3,4, bych 

doporučoval nedávat, protože to nemá vazbu na VSR. Bod 5 se týká Miltry, já nevím no, tak 

tady není vůbec jistý, že to koupíme, tak jestli dělat architektonickou studii, zvažme to. Já si 

nejsem prostě jist momentálně. My můžeme třeba jednat s Miltrou o tom, jakej bude výstup 

z dneška, jestli tady bude do 7, tak řekneme ano, zastupitelstvo rozhodlo za 7 milionů, jestli 

bude jiné znění, jiný limit finanční nebo jinak to formulovaný, tak podle toho budeme jednat 

s Miltrou, s majiteli. Ale tu architektonickou soutěž bych nechal až, jak to dopadne to jednání, 

abychom zbytečně nedávali peníze za něco, co pak se nebude realizovat.  

Martínek – mě tady připadá spousta změn, já si myslím, že by si kolegové měli pořádně 

rozmyslet teda, co navrhují, protože my tady probíráme tisk jednání z výboru strategického 

rozvoje města a mě tedy připadá, že výbor strategického rozvoje je tady od toho, aby něco 

navrhoval zastupitelstvu, a když kdokoli z členů zastupitelstva nebo členové strategického 

výboru chtějí něco navrhnout a má to být v tomto tisku, tak to musí projednat v tomto výboru, 

předložit to tam a pokud to získá většinu, tak to navrhnout. Jinak samozřejmě každý člen 

zastupitelstva má nezadatelné právo, aby navrhoval radě, co uzná za vhodné. Na to má 

například bod různé, když tam není pro ten příslušný bod místo a tam může jako za sebe, jako 

za člena zastupitelstva, navrhnout nějaké usnesení pro radu a buďto to zastupitelstvo schválí a 

bude to pro radu závazné, nebo to neschválí a pak to závazné nebude. Tak já bych jenom 

prosil, abychom opravdu brali to, že ty komise a výbory, respektive výbory v tomto případě, 

jsou tady pro něco. To znamená, že navrhují nějaká usnesení a my bysme je neměli pokud 

možno podle mého názoru doplňovat nebo navrhovat protinávrhy zde, na to máme každý 

z nás jako zastupitelů právo v jiných tiscích nebo v bodě různé. No a jenom takovou 

poznámku v tom bodě 5, je to v přímém rozporu s tím, jak někteří hlasovali v předcházejícím 

hlasování, tak si to musí prostě rozmyslet, co chtějí, že jo. Protože jestli tady chtějí, aby měli 

kompletní přehledy o financích v době jejich příprav, no tak pak by to měli chtít vždycky, že 

jo. Ale my ten pozemek ani nemáme a v tomto případě bych i já považoval za poněkud 

hazardování, abychom tady připravili architektonickou soutěž, když nemáme ani pozemek. 

Tak o čem budeme vlastně tu architektonickou soutěž dělat, to považuji dokonce za poměrně, 

by to mohlo být napadeno jako špatné hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky, 

protože jestli o něčem máme udělat architektonickou soutěž, tak, omlouvám se paní kolegyně, 

my jsme měli nejdřív ten pozemek mít, protože ta Miltra to samozřejmě může prodat, komu 

chce, že jo, nemusí to prodat nám, i kdyby my jsme chtěli.  

Mička – já jsem chtěl uvést něco podobného. To znamená, myšlenka byla zřejmá, aby se 

v rámci tohoto materiálu, kde byla zmínka o Miltře, abychom tu problematiku trošku více 

uchopili, abychom se třeba v této fázi nevázali přímo na jednu stanovenou cenu. Proto, i když 

se tady můžeme, a padlo to samozřejmě, bude to zaznamenaný, bavíme se o nějakém návrhu 

7 milionů korun, ale aby to nebylo to nosné v rámci jednání, které vedení města, nebo rada 

města, dostane uloženo. To znamená, ano jednat, ale nikoli za cenu striktní částky 7 milionů. 

Souhlasím, že ty dva body, které jsou prostřední, že budou předneseny v rámci různého, nebo 

aspoň z mé strany by byl takový návrh, abychom to řešili v rámci různého. A co se týká toho 

posledního, samozřejmě to potom logicky navazuje, že pakliže bude Miltra ochotná jednat za 

nějakou cenu, tak jenom zde zmiňujeme, aby návazně na to se vyhlásila soutěž o jejím 
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budoucím využití celého pozemku, protože na to samozřejmě vážou i jiné investiční aktivity 

nebo aktivity v rámci dané oblasti. Takže tolik na doplnění.  

Ošťádal Josef – já jenom krátce, mám přesně to samé. Prostě neřídit se těmi 7 miliony. Může 

se stát, že nám to nabídnou za 8 mil. a my už to odmítneme, protože to bude víc než 7 mil., jo. 

Takže radši to prostě nějak neomezovat nějakou částkou a jednat za jakoukoli sníženou cenu. 

Samozřejmě co nejnižší, to je to nejlepší.  

Starosta – jestli tomu dobře rozumím, tak má to být protinávrh, že tam nemá být 7 mil. a má 

tam být jenom ten výraz co nejnižší cenu nebo sníženou cenu? 

Blahová – já souhlasím s kolegy Mičkou a Ošťádalem, bod 3 a 4 přednesu v různém. Na bod 

5, o té architektonické soutěži, ono je možné se také na to dívat trošičku z druhé strany a říct 

si, co by tam všechno mohlo být a teprve poté si říct, zda o to budu mít zájem. Takže to byl 

náš pohled na věc, proto ten bod 5.  

Starosta – děkuji. To jste nám nepomohla se zorientovat zrovna. Znova opakuji, že zabývat se 

studií něčeho, co není naše, je minimálně předčasné. Minimálně předčasné.  

Kolkop – já předpokládám, že vy jste ve vedení nějaký záměr toho areálu a jeho využití 

projednávali nebo spíš neprojednávali? Protože, tak jak je to nastavený teďka na 7 milionů, to 

znamená, víme, že Miltra to za 7 neprodá a tím máme o starost míň. Ale my chceme, aby se 

to řešilo. To je celý. Takže důvod 7 milionů, to je banalita, snížená cena je snížená cena.  

Mačát – ubezpečuji vás, že plně budeme respektovat usnesení tady toho zastupitelstva, a když 

tam bude za sníženou cenu, bude tam za sníženou cenu. S tím není vůbec žádný problém, 

nevím, proč o tom furt jako diskutujeme zbytečně. To, co navrhnete, to uděláme. A jinak 

znovu, pan Kolkop tady znovu zmínil vedení města, já po desáté, po padesáte opakuju, že 

vedení města toto nedělá. Strategický výbor to řádně všechno probral několikrát dokonce. 

Byla k tomu velká diskuze. Vy jste tam bohužel nemohl přijít, to bylo jasný, ale jinak se to 

probíralo a vedení města nic víc neprobírá. Vedení města respektuje to, co doporučí orgány 

města.  

Martínek – ty obecné poznámky, že když něco navrhuje rada, tak by to mělo být vedení 

města. Pokud to navrhuje někdo jiný, tak to není vedení města. Abych jenom upřesnil to, co 

tady kolega říkal. A druhá věc, odpověď paní kolegyni, prostě to, co na tom pozemku může 

být, na to nepotřebujeme architektonickou studii, protože to máme v územním plánu města. 

Tam je jasně napsáno, jaké využití toho pozemku může být. Není na to potřeba nic dalšího.  

Jílek – mě překvapuje, že tak profesionální orgán, jako strategický výbor, dělá takové 

amatérské rozhodnutí a pouští do éteru částky, který přece při vyjednávání o ceně vůbec 

nesmí padat na veřejnosti. Já myslím, že jste se dostatečně poučili v případu hotelu Morava, 

kdy jsme pustili do éteru jakousi poloviční cenu, než byla nabídková, samozřejmě je to něco 

jinýho na tržišti, ale pokud chcete fundovaně jednat o ceně s prodejcem tak, jak můžete do 

usnesení zastupitelstva, který je veřejný a všichni si ho přečtou, dávat nějakou limitní cenu, 

která notabene je na 50% nabídkové ceny? Do toho přece nikdo nepůjde, vždyť to by se ta 

realitka prostě zesměšnila před celým světem. Takže samozřejmě se připojuji k tomu návrhu 

jednat o snížené ceně. Máme tady prostor k jednání, ale když po nás někdo chce 14 milionů a 

my mu řekneme, my to koupíme za 7 mil., tak tohle to opravdu považuji za velmi amatérské 

jednání. 

Starosta – to je věc pohledu. Já považuji za amatérské tvoje vystoupení, nezlob se, že to říkám 

takhle úplně na plno.  

Mačát – my bohužel nemáme žádné tajné informace v zastupitelstvu ani v radě, my máme 

všechno veřejné. My musíme vědět, o čem máme jednat, takže tu poznámku, že nemáme říkat 

cenu, to je prostě nesmysl, bohužel to nejde. Ale já bych navrhoval udělat nějakou 

vyjednávací komisi, pan Jílek, pan Kolkop a ať jednají o ceně Miltry, já s tím problém 

nemám, my na tom aspoň ušetříme čas a tu odpovědnost převezměte. Opozice, převezměte 

jednání s Miltrou o ceně.  



Město Moravská Třebová 

 14 

Starosta – ještě by se hodilo to doplnit o to, že by nám mohli navrhnout, když mi na to 

nemáme rozum, co s tím dál. Ale to není žádný slovo do pranice, já to myslím úplně vážně.   

Kolkop – já bych vám ten záměr možná i předvedl, ale pochybuju, že byste se s ním dál 

zabývali nebo byste ho možná shodili ze stolu. Děkuji.  

Starosta – takže tady o tu spolupráci nemáte zájem. Máte? Tak si asi nerozumíme. Jestliže 

máte zájem, tak budete členem vyjednávacího týmu, ano? Tak dobře děkuji. Já jsem 

nerozuměl úplně, se omlouvám. Takže můžeme počítat s kolegou Jílkem taky, v téhle věci? 

Dobře děkuji. Kdyby ještě někdo jinej chtěl, prosím, tak dejte nám to najevo a my na to 

budeme slyšet určitě.  

Martínek – já už jsem měl pochybnosti při minulém hlasování, a teď mám pochybnosti znovu. 

Jestli to bereme na vědomí, tak to bereme na vědomí sakumprásk, jestli je tu nějaký 

pozměňovák, tak se musí nejdřív hlasovat pozměňováku a pak, že to bereme na vědomí. 

Minule jsme to hlasovali zase špatně a teď bychom hlasovali znovu, my to nemůžeme vzít teď 

na vědomí, to znamená, nejdřív hlasujme o tom pozměňováku, že tam nebude 7 milionů a 

bude to tam za sníženou cenu a jestli se tohle odsouhlasí, tak to pak můžeme brát na vědomí 

včetně toho pozměňovacího návrhu. Ale jinak nemůžeme postupovat. 

Protinávrh jednat za cenu sníženou - 21 

Pro vzít na vědomí zápis – 21 

Přijato usnesení č. 270/Z/301115, 279/Z/301115  

 

Odchod Jílek, Vágner 16:28 

 

Tisk č. 5 - Návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2016 

Pro schválit termíny – 19  

Přijato usnesení č. 234/Z/301115  

 

Tisk č. 6 -Náhrada ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města dle § 71 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na rok 2016 

Pro stanovit ušlý výdělek - 19 

Přijato usnesení č. 267/Z/301115  

 

Příchod Vágner 16:31 

 

Tisk č. 7 - Rozbor hospodaření města k 30.09.2015 a návrh rozpočtových úprav  

Pro vzít na vědomí, pro schválit rozpočtovou úpravu – 20  

Přijato usnesení č. 271/Z/301115, 235/Z/301115   

 

Tisk č. 14 - Dopravní terminál Moravská Třebová  

Mička – já mám samozřejmě k tomu pár dotazů. Materiál jsme dostali až v pátek a přitom 

jsem očekával, že tam bude víc informací. Ale snad se je dozvíme. Byl jsem se podívat na tu 

lokalitu a stále netuším, v jakém prostoru se to bude nacházet, protože u toho nemáme ani 

mapku, ale předpokládám, že to bude ohraničený prostor mezi bývalým areálem dřevařských 

závodů, tratí až po ten zadní plot, ta zděná budova, za těma, tam byly uhelný sklady, v tomhle 

prostoru. Vidím, že se kejvá, tak asi jsem to dobře odhadl. Mám pár otázek: časovost 

jednotlivých aktivit, protože předpokládám, že tak jak říkají, že tenhle projekt souvisí s řadou 

dalších projektů, tak jaká je plánovaná časovost všech aktivit. Jestli je představa financování, 

protože na jednu stranu, a to si asi tady musíme říct, když budeme zpracovávat projekt, tak je 

velký předpoklad, že tuto akci postoupíme dál k žádosti o získání nějakých dotačních 
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prostředků, tzn. jaké dotační možnosti na tyto aktivity jsou. Mám otazník nad těma 

předpokládanejma nákladama 25 milionů, co všechno se v tom skrývá, jestli je tam vazba na 

ten projekt související projekt zavedení místní dopravy, nebo jen investiční akce zřízení toho 

terminálu bez navazujících služeb, jestli vůbec ta realizace, nebo ty navržené parametry, mě 

se osobně některé údaje zdají naddimenzované. Např. 50 aut, když vidím nádraží, že tam stojí 

někdy 5 aut, tak mi to připadá až moc do toho prostoru dávat auta, ale možná, že ano, proto se 

ptám, jestli to vyplývá z nějaké zjišťovací studie, jestli opravdu takové požadavky na auta 

jsou. Jestli k tomuhle je možno podat nějakou upřesňující informaci, materiál, abychom 

věděli, když budeme schvalovat rozpočtové provizorium, jestli nám tyhle všechny informace 

budou dostačující a bude to ke schválení téhle investiční akce.  

Starosta – požádal bych vedoucího ORM, aby se vyjádřil.  

Netolický – dát tam úplný detail nelze, situace se mění každým dnem, došlo už podruhé 

k odsunutí zahájení výzvy k podávání žádostí o dotaci, aktuálně až v září, měla být dříve, 

z toho důvodu se pozdrželo výběrové řízení. Není znám rozsah výdajů, víme už z těch 

konzultací, že tam bude nutnou přílohou té žádosti o dotaci studie proveditelnosti poměrně 

rozsáhlá, ale detail v rozsahu není znám do doby zveřejnění výzvy. Je tam souhrn všech 

projektů, které by měly přispět k tomu, že se z prostoru kolem železničního nádraží 

v Moravské Třebové stane centrum regionální dopravy, proto je tam da dimenze zvýšená. 

Není to odhad, který bych si já vymyslel. Je to prodiskutováno s účastníky, tak jak je 

uvedeno. Nedokážu vám teď říct nic víc, než je uvedeno v tom materiálu, protože víc 

informací aktuálně není. Nedokážu říct, jestli bude podepsáno a kdy memorandum o 

spolupráci se SŽDC a kdy konkrétně a reálně provedou opravu toho svršku, což by přispělo 

ještě větší natažení té izochrony, která by zpřístupnila větší části obyvatelům města, dostali by 

se rychleji do Prahy, doba by se zkrátila. Nedokážu říct, jestli nedojde ke změně a nebude 

snížen počet rychlíků, který zastavují v České Třebové, protože o tom se jedná, je to 

v ohrožení, což by mělo velký dopad na tento projekt. Nemáme stále ještě v majetku tu 

budovu, která je mezi tou dřevěnou budovou s rampou a tou stávající budovou Českých drah, 

a která je nutná proto, abychom jí získali do svého vlastnictví, zdemolovali a tam udělali 

točnu, protože jinam se nevejde. Je tam velké množství neznámých, ten projekt resp. ten 

záměr je popsán s maximální možnou snahou dát tam všechny informace, které jsou aktuálně 

známé. O moc víc informací momentálně k dispozici není.  

Ošťádal J. – já jsem se chtěl zeptat na tu jedinou věc, která mi tam vadila, že tam není žádná 

mapka, ale jak jsem se dozvěděl, tak i to není v této chvíli tak jednoznačné, jak by to mělo 

vypadat. Trochu mě mrzí a možná to tak nebude snad, že i SŽDC si uvědomí, že ta trať bude 

tak lukrativní, jak bude rychlá, to znamená, že dojde k nějakému narovnání té trati, případně 

k opravě toho železničního svršku, tak aby ty vlaky mohly jezdit do té ČT o 10 minut rychleji. 

Pokud by se to tak stalo, tak by to bylo výborný, potom by ta trať byla hodně využívaná a ten 

terminál by tam byl co k čemu. Ale pokud to bude jen tak jako a ten terminál bude 

obhospodařovávat to množství aut a lidí, který tam je teď, tak je to zbytečný, aby to tak 

vypadalo. To je můj názor.  

Jílek – znovu, není to ani první ani poslední případ zřejmě, je smutné, nebo minimálně 

zarážející, když v televizi se dozvíme v průběhu měsíce října, že MT bude stavět nový 

terminál a že bude stát 30 milionů a my to dostaneme za měsíc na stůl ve formě, která je 

velmi strohá, bez jakýhokoli bližšího popisu. Asi to není dobře, ale je možný, že si to 

nezasloužíme vědět dřív, takže se to dozvídáme, až když je to potřeba.  

Martínek – já nebudu tady na tohle reagovat. Já myslím, že ta informace je v zásadě včasná. 

Takže k té časové posloupnosti. Zhruba ten začátek celé té záležitosti je nevím kolik měsíců 
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starý, nicméně probíhají v rámci toho některé informace. Ta první informace je, že na to bude 

existovat dotační titul z evropských fondů. Tak jak správně kolega Netolický říkal, prostě ten 

zmatek v přípravě, už dva roky jsme mohli čerpat, ale ten zmatek při přípravě příštího čerpání 

je tak velký, že jste tady slyšeli názornou ukázku, protože původně měl být podle mých 

informací ta výzva vyhlášena 1. ledna. Nicméně teď je situace poněkud jiná. Ale v každým 

případě ta výzva vyhlášena bude a součástí toho budou peníze na tzv. zlepšení dopravní 

obslužnosti a já si myslím, že by byla vážná chyba, kdyby se město této záležitosti 

nezúčastnilo. Mapa k tomu existuje, taková, když to vezmete jako pracovní mapa, tak bych 

apeloval na kolegu Netolického, aby vám ji ukázal, protože je to skutečně pracovní mapa, 

z které toho moc nevyčtete, kromě toho, že tam uvidíte, kde budou zhruba ty parkovací místa 

a kde bude točna autobusu, tak, aby se ten autobus mohl otáčet. Ale nicméně by bylo dobrý 

asi, aby zastupitelstvo aspoň tu pracovní verzi současnou, která samozřejmě se bude 

pravděpodobně měnit, mohlo mít k dispozici. Nebo alespoň vy, kteří o to budou mít zájem.  

Já mám momentálně několik jednání, jednat teda této chvíli se připravilo a odeslalo na kraj 

memorandum mezi krajem a městem Moravská Třebová, který bude předpokladem pro to, 

abychom na tom projektu pracovali. Tzn. je to tak, že my jsme tam něco poslali a oni se tím 

budou zabývat a budou nám pravděpodobně připravovat protinávrhy. Cílem toho memoranda 

je, aby to kraj podporoval, protože mimo jiné je objednatelem dopravní obslužnosti jak u 

železniční, tak u autobusové dopravy. To je ad 1. Ad 2, aby nám pomohl, resp. abychom 

v souladu postupovali vůči SŽDC Českým drahám. Vůči SŽDC v tom, aby postupně došlo 

k opravě železniční trati mezi Moravskou a Českou Třebovou. Mimochodem ta oprava už 

začala, ta už probíhá, nicméně teď zhruba asi v měsíci září byli ti dělníci z tratě staženy, dle 

informace byly staženy na koridory z toho důvodu, že jim tam hrozí vrácení evropských 

peněz, takže v tom případě stáhly všechny svoje síly pracovní na koridory, aby ještě utratily 

poslední peníze, které ještě utratit můžou za stávající období evropské unie.  Já budu mít 8. 

tohoto měsíce jednání u generálního ředitele SŽDC, kde se s ním míním bavit právě o tom, 

aby SŽDC se přihlásilo k této stavbě. Je tam zcela nutná a potřebná změna technického stavu 

té tratě tak, aby tam bylo možno zavést moderní vozidla řízená počítačem, protože v současné 

době taková vozidla díky stavu té tratě tam nemůžete zavést, protože ty počítače při jisté 

nerovnosti vyhazují motor. To je jejich obrana. V zásadě ta trať proto tam jezdí jen ty 

renovovaný regionový, protože by během té cesty několikrát vyhodily zřejmě ten motor. Jen 

pro vaši informaci nejstarší část těch kolejí je od Hitlera a ta je ještě v zásadě v lepším stavu, 

než ta, která je z 50. let, která teda prioritně se má opravovat. To jsou ty Vítkovické svršky, 

kde byly kovové koleje zároveň s pražci, který jsou v podstatě technický nesmysl vzhledem 

k působení počatí atd. Ty se mají vyměňovat prioritně. Budu chtít od generálního ředitele, aby 

konečně udělal to, co jsem s ním domluvil, nebo s jeho předchůdcem, ono se to tam taky 

poměrně značně mění, takže s jeho předchůdcem, na to existuje i písemná dohoda, že se 

změní nástupiště v Moravské Třebové, protože tam už teď měla být vybudována klasická 

nástupiště, která umožní bezbariérový přístup nebo minimálně nízkopodlažní přístup, protože 

kdo z vás jel vlakem, tak víte, že vystupovat v Moravské Třebové, zvláště pro starší lidi, je 

téměř nadlidský úkol a v mnoha případech hrozí vážné zranění, protože ty nástupiště jsou ty 

původní a nejsou tam udělaný takový ty betonový peróny. To už je zesmluvněno, ale zatím to 

teda SŽDC neudělalo, ale předpokládám, že připomenu generálnímu řediteli, co měl dávno 

udělat, aby to laskavě také udělal. To je pokud se týká SŽDC. Pokud se týká PK, tak PK by 

měl dle předběžných zatím ústních dohod, samozřejmě důležité budou písemné, tak by měl 

upravit dopravní obslužnost MTJ, aby autobusy svážely cestující v hodinovém taktu do MT, 

proto je důležité zavést místní dopravu, protože ta by měla dopravovat zase cestující 
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z autobusového nádraží na vlakové nádraží, u těch autobusů, které nemůžou zajíždět na 

vlakové nádraží. Takže to je druhá věc, kterou budeme požadovat od PK, aby upravil 

autobusovou a místní dopravu tak, aby vlastně navážel ty cestující. Třetí věc je, že PK se musí 

zavázat minimálně k 5 leté udržitelnosti toho projektu, že bude dodržovat hodinový takt mezi 

Moravskou Třebovou a Českou Třebovou. A jestli se ptáte na ekonomiku, tak mám 

k dispozici určité výsledky, takže je evidentní, že od zavedení hodinového taktu mezi 

Moravskou Třebovou a Českou Třebovou, tak vzrostl počet cestujících. Což každý, kdo jezdí 

vlakem, se může přesvědčit, že na rozdíl od mnoha jiných tratí tam ty vlaky jsou víceméně 

využité. To výrazně více než v předcházejícím období, protože ten důvod je jednoduchý, za 

současné situace jste za 2 hodiny 23 minut v Praze na hlavním nádraží, což nezvládnete 

žádným jiným dopravním prostředek. Takže to bude další úkol, který bude předcházet podání 

žádosti a bude muset být součástí toho podání té žádosti. A další závazek bude směřovat 

k Českým drahám, je to jednání mezi Pardubickým krajem a Českými drahami potažmo MD, 

protože ČD s tím problém nemají, ale má s tím problém MD, které poněkud nesmyslně 

snižuje dopravní obslužnost nádraží v České Třebové, a to tak, aby na ten hodinový takt těch 

regionálních vlaků, tak jak to bylo zavedeno, netýká se to jen Moravské Třebové, týká se to 

např. Lanškrouna, Svitav, Poličky a celé řady dalších věcí, tak aby na ten hodinový takt byl 

schopen zajistit na těch centrálních dopravních uzlech návaznost na ten hodinový takt, 

protože pokud by byl porušen ten stávající, a vy přijedete do České Třebové a budete tam 

hodinu nebo tři čtvrtě hodiny čekat, tak dneska je tam max. čekání 20 minut. A vzhledem 

k tomu, že většina vlaků je opožděných, tak vy tam přijedete a nasednete hned, jak přijedete, 

protože přijede nějaký opožděný rychlík a vy si do něj můžete sednout, takže v zásadě je ta 

obslužnost maximální. Bude potřeba dojednat minimálně 5 letou udržitelnost, že to není 

fantasmagorie, to si můžete jednoduše přesvědčit, kdybyste udělali dovolenou, kterou vám 

můžu vřele doporučit, kterou jsem absolvoval já, tzv. vlakovou švýcarskou dovolenou, tak 

tam na všech těch hlavních tratích v půlhodinovém taktu jezdí vlaky a na ně navazuje 

regionální doprava. To není vůbec žádná fantasmagorie, ale je to realita, která běžně funguje 

tedy minimálně ve Švýcarsku, a pevně doufám, že se k tomu jednou dopracujeme i my tady. 

Hlavní cíl je, abychom neprošvihli příležitost, protože v tomhle případě máme možnost, 

samozřejmě bez neuplatitelných nároků, si šáhnout až na 90 % veškerých nákladů. Problém je 

v tom, a proto myslím, že je dobře, že jste dostali byť takový neúplný a mnou neumě 

doplněnou informaci, ale ten důvod je ten, že oni to pak vyhlásí, třeba vůbec né jak říkají teď, 

ale ze dne např. stavebního povolení, prováděcí studie, a my když nebudeme připravení, tak 

nebudeme mít nic.  

Mička – na závěr pro mě zazněla taky ta důležitá informace, na co si můžeme šáhnout, jaké 

mohou být maximální dotační podmínky. Já jsem měl připravený nějaký návrh na usnesení, 

aby nám rada zpracovala ekonomický rozbor, což samozřejmě předpokládám, že teď podle 

dostupných informací toho moc není a není s čím pracovat, takže předpokládám, že aniž to 

budu dávat formou usnesení tak dostaneme na nejbližším jednání ZM informaci doplněnou 

v duchu této naší debaty tzn. od zvýšení počtu dopravujících cestujících, zákres toho 

dotčeného území a další doplňující aktivity. Když předejmu materiál, který je v tisku č. 8, tak 

je navržena realizace zpracování projektu s vědomím, že nemáme v této fázi žádné dostupné 

informace. To si myslím, že mělo zaznít právě v tom materiálu, aby to bylo všechno jasné, 

nicméně v rámci debaty jsme se k tomu dopracovali a to vědomí je tedy takové, že jdeme do 

určitého rizika související s částkou 300 tisíc korun nebo kolik to je za projekt toho 

dopravního terminálu. Mně to stačí, děkuji.  
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Pro vzít na vědomí - 21 

Přijato usnesení č. 273/Z/301115  

 

Tisk č. 15 - Dohoda o spolupráci na projektu Singletrack Glacensis  

Jílek – já se trošku vrátím od historie. V červnu 2014 jste informovali veřejnost ve zpravodaji, 

že připravujete freeride trať pro mladé bikery a píšete tady o diplomové práci Petra Potyše, 

s jehož svolením využijete tuto diplomovou práci jako přípravný projekt k této akci. Takže 

první moje otázka je, jestli tento projekt byl zohledněn nebo je součástí té projektové 

dokumentace, kterou máme předloženu. Jestli můžu pokračovat nebo postupně? Můžu 

pokračovat v dalších otázkách nebo to budeme brát po jedné? 

Starosta – můžeš si vybrat.  

Jílek – dobře, tak já budu pokračovat. Zeptám se, jestli při přípravě byl osloven region MTJ, 

protože jestli to tady dobře čtu, tak jsme jedno z mála měst samostatných v ČR, v Polsku tam 

je to jinak, ale vidím tady region Orlicko – Třebovsko, nechci říct že lepší než MTJ, a tam do 

toho šli jako region. Myslím si, že je to projekt přímo ušitý na region, protože paní doktorka 

Šedová je v tom taky velmi zběhlá, tak moje druhá otázka je, jestli s tím regionem MTJ bylo 

konzultováno a případně jestli region odmítl, tak z jakých důvodů.  

Starosta – na otázku druhou odpovím sám jako předseda regionu. Pouhých 10 dní před 

podpisem smlouvy je vyloučeno projednávat v orgánech regionu takovou záležitost. Proto 

jsme do toho šli jako město. Jestli říkám nějakou nepřesnost, tam mě prosím někdo opravte 

nebo doplňte, ale myslím si, že tohle je holej fakt. Co se týká prvního dotazu na diplomovou 

práci pana Potyše, tak k tomu sám neumím zaujmout stanovisko. Takže požádám kolegu 

Mačáta, aby se k tomu vyjádřil.  

Mačát – samozřejmě vítáme iniciativu mladých lidí a studentů, takže se tam občas objeví 

nějakej návrh. Zatím návrh, kterej byl realizován byly fitstezky na Křížáku. Co se týče tady 

toho projektu nebo diplomky pana Potyše, tak k té realizaci nedošlo, v podstatě nebyl tento 

materiál ani využit při plánování tady tohoto záměru Singletracků. 

Mička – škoda, že se nám to jenom posunulo, já jsem byl domluvený s kolegou Doleželem, 

byl tady přítomen jednání, že se zapojí do debaty, ale musel odjet na pět hodin někam jinam. 

Takže já jenom řeknu pár základních informací. Prostřednictvím jeho osoby jsme 

konzultovali tady tu navrženou podobu také s partnery právě v oblasti Rychlebských stezek., 

který jsou tady v rámci toho nejbližšího regionu velmi populární. Princip je stále stejný. Ano, 

podpora realizace stezek každopádně trvá. Problém je současné nastavení, současný charakter 

tratí a tady jsme se shodli, že ty tratě, které jsou navrženy se zdají svých charakterem být 

nepříliš použitelné pro větší skupinu cyklistů. Řešíme teda základní problém. Když jsem se 

díval do té časovosti, jak z toho vyjít ven, abychom splnili ty časové parametry, které jsou 

tady dané, a zároveň našli nějaké jiné řešení trati, než je v současné době navrženo. Byť 

samozřejmě kvitujeme, že se oproti tomu původnímu záměru tam objevila ta trať č. 5 se 

zakončením v Boršově. Když jsme zmínili na začátku, že tady dochází k prolínání materiálu, 

tak ono i vazba tisku č. 35, kde se bavíme s lesama o nějaké směně nebo prodeji cesty nahoru 

Peklem, spolu částečně souvisí. Někde bylo, já teď nevím na jakém jednání, jestli tady to 

zaznělo na tom minulém jednání, že s lesama nebyla až tak dobrá komunikace, ve smyslu aby 

nás pustili do jejich území, nebo jak stanovit podmínky využívání porostů, které jsou ve 

vlastnictví České republiky. Já bych jenom chtěl upozornit, že Lesy ČR mají schválený tzv. 

Program 2020 Lesů ČR, kde právě ta jedna z kapitol říká obnova a údržba lesních cest pro 

cykloturistiku a budování singletrackových tras, což předpokládám, že samozřejmě znáte a já 

nevím, jaký tady nastal rozpor mezi tím, co si lesy oficiálně proklamují na svých stránkách a 
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potom v realitě, který je při budování singletrackových tras. Já tady to otvírám a ptám se, zda 

jsme schopni, ano, když mluvím za sebe a za skupinu cyklistů, kteří se k tomu vyjadřovali, 

ano s myšlenkou souhlasíme, ale rádi bychom přeskupili navržený obsah. Tzn. změnu tras, 

aby to bylo dostupné, aby to bylo přijatelné pro širší skupinu cyklistů a abychom se také 

podívali na případné jiné navázání rozvoje turistiky v Moravské Třebové. Řešili jsme 

záležitost např. zda jsme schopni napojit např. aktivity nebo plochu Knížecí louky se 

singletrackovými trasami, umístnění základny nikoliv pod kopcem, ale v prostoru Knížecí 

louky s navazujícím parkovištěm, vybudování tras nebo okruhu malého pro děti, tak aby se 

učili jezdit na klopených zatáčkách a překonávat překážky, což je v podtatě navrstvená hlína a 

k tomu vybudovat chodníky, pěšiny, trasy, které budou dostupné pro širší okruh a všechno 

v podstatě s cílem zvýšení rozvoje turistiky. Protože abychom za každou cenu tady vyhodily 

navržených, ono to bylo původně 8, pak se asi přidala ta jedna trasa, která tam je navržená, 

takže ono to skočilo cca na 10, ale abychom peníze, které plánujeme utratit, tak aby byly 

utraceny smysluplně a sloužilo to opravdu pro široký okruh cyklistů od absolutních hobíků po 

profesionály. Z mé strany ta základní otázka, já se omlouvám, že jsem to vzal trošku ze 

široka. Základní otázka: jsme schopni v této fázi pracovat na jiném trasování? Jestliže ano, tak 

bych navrhl, aby rada ustavila klidně pracovní skupinu, kde jsme schopni se zapojit. Z mé 

strany bych viděl zástupci lesů, města, cyklistů odborníků, můžeme si přizvat ještě někoho 

z toho okruhu Rychlebek, ale ptám se znovu, jestli jsme schopni a máme čas na to 

přepracovat ten základ, tzn. trasy. Ale z mého pohledu se domnívám, že bez toho bychom 

tady udělali něco, kde vyhodíme peníze, uděláme si čárku, ale ten pravej účel to nesplní.   

Mačát – neradi bychom vyhodili peníze, proto se tady o tom bavíme. My jsme přizvali taky 

pana Doležela na jednání strategického výboru, on tam byl, v podstatě podobně jsme se 

bavili, říkal podobný argumenty, jako říkáš ty. Samozřejmě, že pokud by bylo možný a byl 

čas to promyslet komplexněji a možná i jiné trasy, tak by to bylo fajn, ale my musíme 10. buď 

podepsat, nebo nepodepsat partnerskou smlouvu a zhruba se pak musíme držet v těch 

mantinelech, které teďka máme. Takže nepředpokládám, že by v rámci tohoto projektu bylo 

možné nějak významně měnit délky těch tras, protože tam se jedná o ty náklady, abychom se 

vešli do těch 10 milionů. Není to úplně jasné, my máme zatím jenom ty obrázky, který jste 

viděli, projekt se bude teprve dělat, ale myslím si, že nejsme schopni se příliš pohnout z toho 

území, které je tam navrženo. Já to vnímám tak, že je to teďka určitá nabídka. Ona přišla 

velmi rychle a je málo času na to to víc promyslet. A buď do toho pojďme s tím, že nás to 

bude stát ty peníze, o kterých víme, nebo do toho nechoďme. Já to neprosazuju silou a vůbec 

nemám zájem dělat něco, co by bylo k ničemu. Myslím si ale, a nakonec jsme se i panem 

Doleželem na tom shodli, že pokud je to takto, pokud je to nabídka a je časově omezená atd.,  

tak má smysl jí využít a možná že to může být první etapa budování, napojování případně 

dalších těchto cyklostezek nebo singletracků. Je to na nás na všech, co tady jsme, abychom 

řekli buď jo, nebo ne. My v tomto nemáme žádnou jednotnou strategii. Kdo si myslí, že to má 

smysl, ať řekne ano. Kdo si myslí, že to nemá smyls, tak ať řekne ne. Ale víc informací my 

k tomu dneska nemáme.  

Ošťádal J.- já jsem se zúčastnil strategického výboru, kde jsme se o tom bavili, já jsem se 

tenkrát zdržel hlasování, vysvětlím proč, a zdržím se hlasování i dneska. Mám ten pocit, že 

tohle je dobrá věc, samozřejmě, je dobré, když mladí jezdí z kopce, možná trošku 

nebezpečný, ale radši bych to taky viděl, jak to říkal Ing. Mička, trošku lepší tratě. Nicméně 

mám strach z toho, že to prostě zahlubí celou naší vizi, že by tady měly být nějaké jiné 

cyklostezky. Cyklostezka do Starého Města, cyklostezka do Útěchova, to se nabízí přímo a já 

mám pocit, že tohleto zcela zahltí tu věc, že tady žádné cyklostezky mít nebudeme a budeme 
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tady jezdit z kopce. Takže Třebováci si spíš zaslouží tady tohleto, podle mého soudu ty 

cyklostezky tady do těch obcí, než tady nějakou trať, po které bude jezdit 5 šílenců dolů a 

nahoru. Děkuji.  

Starosta – podotknu, že to není konkurence záměru pokračovat v cyklostezkách do Útěchova 

případně do Starého Města.  

Mačát – no je to tak, my teď nerozhodujeme o tom, jestli udělat cyklostezky do Útěchova a do 

Staráku nebo singletracky. To spolu vůbec nijak nesouvisí. Já vidím tu příležitost v těch 

singletracích v tom, že je to vyjímečný projekt mezinárodní spolupráce s poměrně vysokou 

dotací. Bude hodně propagovanej, takže by mohl slnit i ten účel rozvoje cestovního ruchu. A i 

ten pan Doležel, když jsme se o tom bavili, tak sám říkal, že si myslí, že o to zájem bude. I 

když jsou to náročnější tratě, tak přece jen to sem ty lidi přiláká, aby to sjeli. A my teprve, 

tam je to načrtnutý v těch výkresech, takže skutečně budeme teprve řešit, kudy to povede, ale 

jsme domluveni s panem Doleželem, že se toho účastní. To vítáme a klidně kdo má dál zájem 

ještě na té realizace se podílet, tak bychom to zkusili ještě vylepšit a ty tratě tak jako 

zpříjemnit i pro normální lidi. Já tam chci taky jezdit, takže myslím si, že k tomu ještě prostor 

bude, ale jsme omezeni nějakými mantinely teda.  

Mička – já ještě navážu teda, protože bych se v tom rád zorientoval. Principiálně teda pořád 

bereme, je tam základní trasa, kterou si udělali hoši individuálně. Máme tady zástupce, klidně 

kdyby se chtěl k tomu vyjádřit, tak mu můžeme dát slovo. Předpokládám, že ta trasa přijde 

renovovat, opravit tak, aby splňovala, i když asi pro jejich potřeby také splňuje, ale pořád se 

ptám dobře, jsme omezeni délkou trati, tak abychom se dostali do nějakého nákladu 

odhadovaných 10 milionů. Jestli tomu stále dobře rozumím. Pořád se ptám, jestli tady je 

prostor s tímto vědomím respektování nákladů na jeden metr, nebo jak je to tam přepočítaný, 

s dodržením parametrů 10 milionů, změny tras v rámci jednání s Lesy ČR a udělat něco navíc, 

prostě něco z toho zrušit a něco udělat. Bavili jsme se o takové představě jako krásná trasa od 

buku údolím Pekla až dolů k Žižkárně, kde je to jednoduchý terén, pozvolný, naprosto pro 

každého. Samozřejmě by se daly na to navázat trasa z Pastýřky sjet dolů, jedna trasa dolů na 

Boršov a máme nějaký základ. Já nechci to shodit, protože pakliže je možnost šáhnout na 

nějak peníze, ale na druhou stranu nechci schvalovat něco, co se mně zdá, že by bylo příliš 

náročné a dostupné pro malý okruh lidí. Takže proto kladu pořád stejnou otázku, zda po 

podpisu smlouvy v daných parametrech jsme schopni jedna o změně tras, tak abychom 

naplnili objem 10 milionů. Jestli ano, tak v tomhle navrhujeme součinnosti, nabízíme 

součinnost v rámci jednání nějaké vybrané pracovní skupiny, což bych pak navrhl, aby rada 

ustanovila. Děkuji.  

Netolický – v principu na tu vaši otázku lze odpovědět, že ano. Úpravy jsou možné, protože 

tam ten harmonogram, jak je uvedenej v tisku co máte, tak tam v podstatě  pokud by byly 

potřeba dodávat k tomu nějaké podklady, pokud tam budou stavby takového charakteru, že 

budou spadat pod stavební zákon, tak je potřeba k nim mít územní rozhodnutí do konce 

února. Čili je tady prostor leden/únor v podstatě, kde by se dalo jednat o nějakých úpravách. 

Ale zadání pro toho projektanta, který navrhl nějaký aspoň první nástřel, jak by to mohlo být, 

aby tam nějaké délky byly, protože nemělo by smysl a ani by to nešlo, kdyby tam byla jenom 

nějaká dvoukilometrová trať, proto to vypadá na první pohled jako takový cikcak směrování 

po tom svahu, aby to bylo, pokud to lze, jenom na pozemcích co patří městu. Několik měst, 

asi 4, z toho původního širokého spektra obcí, které se mělo zapojit do tohoto projektu na 

České straně, původně jich bylo asi 8, tak 4 vypadly jenom z toho důvodu, že Lesy ČR jim 

nedovolily křížení jejich cest pro těžbu a celý projekt museli odpískat. Proto jsme to zadání 

měli takový, aby pokud možno využili co nejvíce toho prostoru, který patří městu Moravská 
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Třebová. V mezidobí ale došlo k jednání, poslední z nich bylo někdy minulý týden, Lesy ČR 

ta lesní správa Svitavy, pod kterou Moravská Třebová spadá, projevili vstřícnost v tomhle 

směru. Proto mohlo dojít i k tomu, že se tam jedna cesta nastřelila směrem na ten Útěchov, 

kde ty terény jsou samozřejmě lepší a dá se tam víc jet po té vrstevnici a je ta využitelnost 

potom širší pro tu skupinu obyvatel, nejenom pro ty, co opravdu jezdí na downhillech. Čili já 

předpokládám, že pokud budou tak vstřícné k případným dalším úpravám, což by se ukázalo 

při tom jednání, které by proběhlo dál nad případnými úpravami, tak není vyloučeno, že k těm 

úpravám by mohlo dojít.  

Mačát – já jsem se chtěl ještě zmínit o té vstřícnosti Lesů ČR. Skutečně jsme domluvení, že 

jakmile začneme konkrétně to navrhovat a projektovat, tak že okamžitě začnou s námi 

spolupracovat a připomínkovat to, případně se na tom nějak podílet. Takže takovej příslib 

máme. Čili já bych z to o viděl takovej závěr, že zkuste teda přemýšlet s cyklistama, kde jinde 

by se to podle vás mohlo vést. Když to budou pozemky města a Lesů ČR, tak je 

pravděpodobné, že bychom se dohodli. Pokud by tam byl nějakej další soukromník, tak to 

nevím teda.   

Mička – právě proto o tom mluvíme tak ze široka. Dostáváme se i k tomu navazujícímu tisku 

č. 35, kde právě nabízíme nebo snažíme se nalézt nějakou dohodu, a proto se o tom zmiňuju, 

že jedna z věcí, kdy město může být vstřícné v jedné záležitosti a Lesy ČR mohou recipročně 

nabídnout něco jiného. Potažmo když to mají ve svém základním programu na další pětileté 

období. Za mou osobu, když bych takhle měl říct a beru to, že v rámci těch stanovených 

parametrů se dají dělat změny, tak bych opravu navrhl doplňující usnesení uložit radě, aby 

ustanovila pracovní skupinu s cílem navrhnout nové trasování bikeresortu. Jako doplňující 

usnesení k tomu navrženému.  

Starosta – ano, tak tomu rozumím. Tzn. další část usnesení. Ale jenom podotýkám, že jenom 

na našich pozemcích toliko, protože těžko vyjednáme takhle rychle nějaké další ústupky.  

Jílek – Miloš Mička mě předběhl, já jsem chtěl navrhnout podobné usnesení jako doplněk, ale 

to co řekl on, tak přesně vystihlo to, co jsem tam chtěl zakomponovat já. Jen bych byl rád, a 

samozřejmě to nemusí být v usnesení, aby součástí té pracovní skupiny byli zástupci 

z cyklistického oddílu ze Slovanu, aby tam byli zástupci turistů, protože se tady dívám, že tam 

dochází k významné kolizi s turistickými trasami, nebo k přeložkám, které mi nepřipadají 

smysluplné, ale by tam prostě za ten turistický oddíl někdo byl, aby opravdu vznikla široká 

skupina, přizvat si tam i ty kluky, kteří tak v současné době jezdí a budou to s velkou 

pravděpodobností nejvíc využívat, aby oni do toho mohli něco říct. Pokud jsme limitování 

jenom kilometry a nějakým technickým stavem, tak věřím, že se do těch pozemků, který 

máme k dispozici, vejdeme jak slyším, tak možná že třeba během dvou měsíců se ten zájem 

rozšíří i od Lesů ČR a třeba bude jedna trať smysluplná udělat ještě víc vlevo někde mezi 

Útěchov a Třebovou.  

Mička – já ještě musím reagovat na slova pana starosty na závěr. Já se domnívám, že v naších 

pozemcích, které tam jsou, nic dlouhého nenavrhnem. Jestli se budem bavit o změně tras, tak 

to bude ve spolupráci s lesama, proto tady o tom hovořím, že mám teda jiný materiál, který 

pakliže by mohl být podpůrný pro jednání s lesy, tak klidně bych navrhl počkat s ním a nechat 

ho na další jednání zastupitelstva, abychom mohli něco nabízet v rámci jednání i případných 

směn za dané území, které využijeme, ale do toho úzkého prostoru, kde máme vlastní lesní 

porost prostě žádné dlouhé trasy přijatelné pro tu širší skupinu se domnívám nenacpeme. 

Starosta – já ti rozumím, ale podotýkám, že 10. se podepisuje smlouva a buď jí podepíšeme, 

nebo jí nepodepíšeme. Tady není čas na další aktivity. Tady jsem tím nechtěl říct, že jsem 

proti, aby se ty trasy někde vedly jinde. Tomu rozumím, ale protože v této věcech nejsem ani 
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cyklistou, ani odborníkem, aspoň ne takovým cyklistou, abych tam po tom rajtoval, tak 

předám slovo kolegu Mačátovi.  

Mačát – já bych to uzavřel skutečně, že budeme jednat s těma lesama, abychom mohli jít do 

jejich lesů. Těžko se dostanem k soukromníků, ale s těma lesama je to předjednáno, oni 

slíbili, že se pokusí to maximálně podpořit. Takže nechme to už, pojďme, promysleme 

nějakou trasu, kterou bysme rádi viděli, pojďme to s něma konzultovat.  

Jurenka – já bych jenom krátce k financím. Máme tady investici zhruba za 10 milionů a 

předpokládané provozní výdaje 100 tisíc. Když si vezmu příklad správa areálu na Knížecí 

louce, nevím kolik ta investice stála, ale na údržbu, nebo na tu správu jsme letos zaplatili 450 

tisíc.  Tak si myslím, že těch 100 tisíc, který tady jsou, jsou hodně podhodnocený, a myslím 

si, že to pak zatíží rozpočet i celkově do budoucna. 

Mačát – je to skutečně odhad, který se konzultoval s tím projektantem, který to projektoval. 

My jsme došli ke shodě, že to chceme udělat co nejméně náročné na držbu. Tzn. minimum 

nějakých staveb, které by se musely udržovat. V podstatě ty cestičky by měly vydržet bez 

údržby poměrně dlouho. Knížecí louka to je samá zeleň, to je sekání trávy, to je hodně drahý 

prostě. Tady nic takovýho nebude. Kromě toho jsem jednali s Lesy ČR, protože je to 

nezbavuje povinnosti o to pečovat taky. Oni musí prohlížet ty trasy, ošetřovat stromy, který 

tam jsou, aby to na někoho nespadlo. Takže se to spojí a já si myslím, že se skutečně 

průměrem za pět let nedostaneme vejš než těch 100 tisíc za rok.  

Mička – protože se jedná o finance, tak musím taky reagovat, abych doplnil. To, co jsme 

získali v Rychlebských stezkách, tam spravují rozsah trati cca 40 – 45 km, mají na to 4 

pracovníky na celé území, využívají služeb VPP s tím, že tam mají jednoho vyškoleného. Pro 

nás dovozujeme, že v rámci tady té délky by se mohlo jednat o dva pracovníky na poloviční 

úvazek, řešeno asi stejným způsobem, tzn. návrh taky z VPP. Protože oni to musí dozorovat, 

prohlížet, aby tam náhodou nebyla nějaká překážka, nějaký problém. Pak je samozřejmě 

drobný materiál na vysprávky. Takže odhad do toho počtu 10 km jeden pracovník v letním 

období duben až říjen a návrh z veřejně prospěšných prací.   

 

Pro schválit – 20, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 241/Z/301115 

 

Tisk č. 33 - Prodej pozemku parc. č. 1745/60 v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. 

Dvorní  

Jílek – tak já považuji za svou povinnost vysvětlit, proč jsem inicioval posun tohoto tisku 

hnedka za bikeresort, protože před chvilkou jsme po půl hodinové debatě odsouhlasili tento 

záměr a nyní se chystáme čtvrtinu pozemku pod bikeresortem prodat soukromé osobě. Jelikož 

jsem zastupitel z řad opozice a některé věci nechápu dostatečně rychle a dobře, tak bych to 

chtěl vysvětlit.  

Starosta– já myslím, že v důvodové zprávě lze najít odpověď na tento dotaz, protože to má 

přímou souvislost s bezúplatným převodem pozemku, který je zastavěn cyklostezkou. Kde 

vlastníkem je právě paní Gruntová, takže to je víceméně, nebo přesně řečeno je to dohoda o 

nějakém takovém. A to ještě podotýkám, že singletrack nebyla známá věc. Takže já bych 

požádal vedoucí odboru majetku města, paní Mazalovou, aby se k tomu vyjádřila.  

Mazalová – můžu říct jenom to, co je napsáno v tisku, když jsme zjistili, že máme 

cyklostezku na pozemku paní Gruntové, tak ona souhlasila s převodem pozemku pod tou 

cyklostezkou pouze s podmínkou, že část toho pozemku původního jí převedeme za nějakou 

dohodnutou cenu. V současné době je to pozemek, který je částečně pod úrovní komunikace, 
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drží se tam voda, je to zarostlý většinou a v té době skutečně o nějakých singletracích nebylo 

zmínky a nevím, jestli to zasahuje do toho záměru, ale to by nás snad byl na to kolega 

Netolický upozornil. Ale skutečně tohle je dohoda stará 5 měsíců, možná i více.  

Mička – opravdu měli bychom se, já chápu, k čemu došlo kdysi, jaká byla dohoda. Teď je 

jenom otázka, jak to smluvně ošetřit v případě prodeje, anebo prodej pozastavit, protože i 

když nevíme, jaká bude finální podoba, ale je tady plánovaný nějaký zatím záměr, byť může 

dojít k úplné změně. Nicméně ten pozemek, který teď tady budeme prodávat, tak ten má být 

zastavěn dojezdovým prostorem, buňkou, 12 - zpevněná plocha zázemí, 10 - sanitární buňka, 

v podstatě je to dojezdová část navržené studie. A asi by bylo nesmyslné to teďka prodávat a 

pak, když zjistíme, že tam teda nějakou část budeme využívat, tak pak zase řešit odkup nebo 

to překopat, protože jsme se zbavili pozemku. Takže teď je otázka, jestli nalezneme cestu, jak 

to ošetřit. Já bych navrhl pozdržet prodej nebo tady to vyrovnání do doby než se, během té 

krátké doby, protože tady, jak bylo řečeno v tom minulém materiálu, nemáme moc času na 

změně tras a pakliže navrhneme nějaké jiné, tak já myslím, že na příštím jednání 

zastupitelstva už bude jasno nebo musí být jasno. Takže z mé strany navrhuji tento materiál 

odložit na další jednání zastupitelstva.  

Jílek – já jsem si samozřejmě ty argumenty vyslechl, ale právě proto, že jsme teď odsouhlasili 

záměr singletracku, tak se ptám, jestli je to teď vhodné, normální, ekonomické prodat 

pozemek, o kterém víme, že ho budeme chtít zastavovat.  

Starosta – já myslím, že je to ve shodě s protinávrhem pana kolegy Mičky, protože ten právě 

z tohoto důvodu navrhl tisk odložit. 

Protinávrh odložit – 21  

Přijato usnesení č. 282/Z/301115  

 

Tisk č. 8 - Rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 2016  

Mička – já jenom jsem chtěl konstatovat, že jsem měl tady otazníky právě u těch dvou akcí. 

Ty projekty tak, jak byly zmíněny v zápise z finančního výboru, takže si myslím, že jsme tady 

k tomu přijali předchozí usnesení a že jsme si záležitosti vysvětlili. Takže z mé strany 

všechno.  

Starosta – děkuji, taky mám stejný názor. 

 

Pro schválit – 21  

Přijato usnesení č. 236/Z/301115  

 

Tisk č. 9 - Cena stočného a vodného na rok 2016  

Pro schválit stočné, pro vzít na vědomí vodné – 21  

Přijato usnesení č.237/Z/301115, 272/Z/301115  

 

Tisk č. 10 - Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů  

Pro schválit OZV – 16, 1 nehlasoval  

Přijato usnesení č. 238/Z/301115  

 

Tisk č. 11 - Projekt „Protipovodňová opatření města Moravská Třebová“ – změna podílu 

města  

Pro schválit změnu usnesení - 18, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 239/Z/301115  
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Tisk č. 12 - Podání žádosti o poskytování podpory ze státního rozpočtu v rámci dotačního 

programu Podpora terénní práce pro rok 2016  

Pro schválit podání žádosti – 20  

Přijato usnesení č. 240/Z/301115  

 

Tisk č. 13 - Memorandum mezi Pardubickým krajem a městem Moravská Třebová k zajištění 

optimalizace železniční dopravy  

Jílek – no já jenom, protože to půjde až k panu hejtmanovi, ta věta je dlouhá a trošku mi 

nedává formální smysl, tam je potřeba asi buďto „a“ vypustit a to slovo „vybudováním“ 

nahradit „vybudování“, protože jsem si to četl asi desetkrát a je to češtinářsky asi nějak 

špatně. Je to jednak v návrhu na usnesení a jednak je to v tom návrhu v záhlaví, který máme 

jako přílohu.  

Starosta – domnívám se, že to námitka jako oprávněná, opodstatněná z češtinského hlediska. 

Takže „a“ se vyndá, vynechá se „a“. Ano? Je to logický. A „m“ by se mělo taky vynechat 

v tom dalším slově. Jsme za jedno? Dobře. 

Ošťádal Josef – já jenom nemá v tom návrhu na usnesení to „a“ být právě proto, abychom 

oddělili optimalizaci železniční dopravy oproti slovu zbudování?  

Starosta – já se přiznám, že jsem o tom až tak hluboce nehloubal. Takže děkuji za ten postřeh 

pane kolego. B je správně, by se řeklo, ale už si připadám jak v parlamentu. Ale nicméně je to 

námitka opodstatněná. Takže „a“ se tam nechá a „m“ se vynechá, jo. Dobře, tak snad jsme to 

nějak zpytlíkovali dohromady. To znamená s touto úpravu, tou poslední, co jsem tady teďka 

sdělil po společném dohadování se, tak bych dal hlasovat o vzetí na vědomí. 

Pro vzít na vědomí – 21  

Přijato usnesení č. 274/Z/301115  

 

Tisk č. 16 - Informace o záměru rekonstrukce objektů sociálních služeb C a D a schválení 

spoluúčasti města ve výši 13,355 mil. Kč  

Pro vzít na vědomí, pro schválit podání žádosti - 21 

Přijato usnesení č. 275/Z/301115, 242/Z/301115  

 

Tisk č. 17 - Varianty možného organizačního uspořádání základních škol ve městě  

Starosta – já jenom předešlu, že takový obsáhlý materiál už hodně dlouho se v této záležitosti 

nevyskytoval. Bylo s tím spousta práce odboru finančního a lidí, kteří mají na tomhle tom 

bezprostřední podíl v čele s paní vedoucí Buriánkovou. Čímž nechci nic naznačovat, jenom 

teda si ještě dovolím říct, že rada města se s tímto materiálem velmi podrobně zabývala, byla 

na to dlouhá diskuse, kde se hodnotily pro a proti, jak to stojí v tom rozboru. Nicméně 

výsledkem je to, ž rada doporučuje zastupitelům nechat, zachovat stávající strukturu. Jedním 

z důvodů, to řeknu sám za sebe, je, že není znám výhled, jak bude stát financovat základní 

školství. Paní ministryně Valachová se zmínila pře několika málo měsíci, že jejím cílem je 

dosáhnout úhrady základního školství státem ne na žáka, jak je to dosud, ale na učitele. Což 

by v podstatě znamenalo záchranný pás pro mnohé malopočetné a malé školy a dokud se 

prostě neukáže, jestli to vůbec nastane a jak to bude, domníváme se, rada města, že by 

jakákoli změna se mohla zdát teďka minimálně předčasná. Nicméně otevírám diskusi 

k tomuto tisku, prosím.  

Mička – Radek se těšil, že už se nikdo nepřihlásí, a ne. Já jenom se budu snažit být stručný, 

už mě tady napadají někteří, že moc dlouho mluvím. Souhlasím s tím navrženým řešením, 

počkat samozřejmě do doby jasného režimu financování. Nicméně jsou předloženy tři 
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varianty a já si dovolím říct k tomu jenom svůj stručný názor. Za sebe se nedomnívám, že by 

nebylo šťastné, udělat tady v Moravské Třebové jeden právní subjekt, který by zajišťoval 

základní vzdělávání. Z vlastních zkušeností při slučování subjektů vím, jaké komplikace 

nastávají, a to nemyslím tedy přímo personální, i když i tady dochází velmi dlouho 

k nějakému ztotožnění se s novým subjektem, ale je to otázka řízení, je to otázka zejména ve 

školství, vnitřní konektivita, propojení, vazba na rozvrhy, vazba na suplování, docházení do 

jiných subjektů, kde to lidi neznaj a určitě s tím nejsou ztotožnění. Takže jako jeden subjekt 

v této fázi si až tak dále nedovedu představit. Já už jsem svoji představu kdysi řekl, když byla 

ustanovena komise ještě v minulém období, za sebe si dovedu představit zachování nebo, 

řekněme, zřízení dvou právních subjektů, tak jak se zmiňuje ta jedna z variant. To znamená 

spojení dvou menších škol v jednu školu a samozřejmě je na zvážení, zda udělat nějakou 

specializaci podle jednotlivých stupňů, či neudělat. Když jsme se bavili v tom předchozím 

období, tak právě jsme si nechávali udělat strukturu učeben, jejich využití, tak z toho 

vyplynulo nedostatek odborných učeben, já nevím, pro přírodovědné předměty, budovali se, 

je pravda, že to také ještě byla doba, kdy byla demografická křivka trochu na výši, budovaly 

se zejména kmenové učebny, aby se mohla naplnit kapacita žáků, kteří do základního školství 

přicházeli. Takže z mé strany bych se přikláněl spíš pro tady tuhle variantu, nicméně je tam, ta 

varianta má zase několik plusů, který by se vázaly na stávající financování, které 

předpokládáme, že se upraví, ale my nevíme, jak se upraví, jaká bude hodnota, kolik půjde na 

učitele, co to bude znamenat, jestli bude zajištěna funkčnost každé školy. Takže opravdu je 

potřeba počkat, až vylezou první čísla nebo první údaje z ministerstva školství, a pak se tím 

začít hned zabývat a počítat modely, která z variant by byla ucházející. Prosím, chtěl bych 

reagovat jenom ve stručnosti na zmínku, která tam je materiálu obsažená, že problém 

jednotlivých subjektů je, nebo ty výhody a nevýhoda, já to najdu, možnost optimalizace počtu 

žáků ve školách, že je minimální. Já se naopak domnívám, že město má nástroj, protože je 

zřizovatel, jak stanovit počty žáků ve školách, a to prostě tak jak to dělá u nás, u středního 

školství, náš zřizovatel, že v podstatě řekne, kolik tříd z daného oboru se dá otevírat. Takhle 

v podstatě kraj může stanovit kapacitu v jednotlivých oborech a myslím si, že město má i ten 

nástroj, jak pomoci střednímu školství, víceletému gymnáziu, aby řekl, že v případě, že z dané 

školy odejde několik žáků a sníží se finanční schopnost školy zabezpečit své pracovníky, tak 

by město mělo potom v rámci schvalovaného materiálu přijmout formu usnesení, že 

v takových případech ta škola nebude bitá a bude dofinancovaná z rozpočtu města. Tady si 

myslím, že to město nástroje má, jak může ovlivňovat naplněnost tříd, jak mlže ovlivňovat 

odchod nebo vazbu na naplněnost středního školství před chvíli zmíněného a tudíž zachovat 

jakoby stabilitu základního školství jako takového a v okamžiku, kdy by se udělaly ta 

základní restrukturalizace, tak samozřejmě nezbytným krokem je zlepšit vybavenost právě 

škol, právě v oblasti toho přírodovědného vzdělávání, chemie, fyzika, biologie a tak dále. 

Děkuji. 

Starosta– nemám, co bych dodal. Já s tebou souhlasím, i stran těch nástrojů jsem o tom 

přesvědčen, že ten nástroj zřizovatel má.  

Mička – já se omlouvám, já jsem zapomněl ještě jednu. Protože jsme nikdy teďka poslední 

dobou nezpochybňovali statut základního školství, tak mně připadá druhé usnesení jako 

nadbytečné. My bereme, že tady je a když řeknu, že za rok se změní financování a budeme se 

bavit o možném uspořádání, tak stejně se to změní.  Tak jako teďka hlasovat o něčem, co je 

status quo, mi připadá zbytečné. To je můj názor. Tak pardon jenom za tu vsuvku. 

Starosta – děkuji za připomínku, já se spíš klaním k tomu, aby to tam bylo tohle usnesení, 

protože když bereme na vědomí ty varianty, tak něco, nějaký závěr zastupitelstvo by mělo 

přijmout. Přesně jak se to navrhuje tam variantně.  

Horská – já jsem taky přemýšlela, jestli vůbec mám vystoupit, ale trošku bych nesouhlasila 

s jednou myšlenkou tady s kolegou Mičkou. My jsme spolu byli a ještě třeba tady kolega 
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Muselík a pan starosta už v minulém období v té pracovní skupině a už již řadu let se tady 

v Moravské Třebové hovoří pořád o tom, co by se mohlo, jak by se mohlo, jak by se to mělo 

spojit a sloučit, je to takové nepříjemné, je to nepříjemné hlavně pro ředitele škol, když mají 

přijímat nové pracovníky, a rodiče, když přemýšlí o tom, kam své děti dají a je to takové 

napětí neustálé, takže zřejmě výsledkem by toho našeho přijetí mělo být zklidnění situace tak, 

aby nějaké čtyři roky fungovaly ty školy a počítalo se zase s tím, že se bude sledovat vývoj 

situace, protože ten vývoj může nastat i tím, že se do toho zapojí například činnosti vlády o 

změně porodnosti a tak dále, to všechno víme. Já teda jenom podotknu, že jedním ze 

základních, vždycky nám šlo v těch pracovních skupinách nebo když se o tom jednalo určitě 

všem zastupitelům minule i dnes, šlo vždycky o promyšlenost a zajistit určitou perspektivu a 

zkvalitnit práci na těch základních, popřípadě středních školách. Ten rozdíl mezi střední 

školou a základní je, základní docházka je povinná, tedy přijímáme děti, které prostě k nám 

přijdou, a musíme pro ně to místo mít. Jedním ze základních hledisek toho dalšího vývoje je 

znalost vývoje počtu žáků v nejbližších letech, a to na delší vývojové období, a to je možné na 

základě již dnes existujících statistických údajů celkem dostatečně přesně. Tady kolegové to 

vědí, už to minule a tentokrát jsem vypracovala materiál k optimalizaci školství. Je to 

materiál, který vychází jednak z konkrétního počtu dětí již narozených, ale tento nám 

poskytne poměrně přesnou představu, ale protože je to velmi krátké období pro perspektivní 

rozhodnutí, tak jsem ve svém šetření užila i šetření fertilního věku žen a jeho vývoje ve 

správním obvodu Moravské Třebové jako jednoho ze základních ukazatelů. To umožňuje 

perspektivně odhadnout trend vývoje porodnosti a tedy počtu dětí, ale zase za nezměněných 

podmínek, tedy při nečinnosti třeba vlády. To jsem učinila s výhledem až do roku 2027, proto 

si myslím, že tento materiál, který vám byl předložen, jak už tady bylo řečeno, byl opravdu 

velmi obsáhlý, byl velice dobře zpracovaný a myslím si, že si zaslouží poděkování 

zpracovatelům. Co se týká jedné části, to jsem taky řekla, to ovlivňování kam, kdo, které dítě 

a tak dále, myslím, že máme možná v republice jediní tak úžasný materiál jako zjištění a 

vypracování porodnosti v jednotlivých letech podle jednotlivých ulic a částí města. To si 

myslím, že nikdo nikdy nezpracovával a že to dalo hodně práce a že teda opravdu to jsem asi 

jediný a to asi žádné město nemá. To jenom pro odlehčení. Jinak myslím si, že tím, že my 

musíme na základních školách počítat jednak s financemi tak jak na střední škole, tak jak na 

základní, tak jednak musíme počítat s umístěním, že musíme každého žáka přijmout, který 

k nám přijde, tak to nelze specifikovat, že bude tam tolik a tolik žáků, to prostě bychom tím 

pádem někoho odsoudili, že bude jezdit do Olomouce nebo já nevím. To asi nelze 

v základním školství. Takže to jenom taková poznámka, jinak si myslím, že opravdu tento 

materiál, tím že je tam perspektivně dáno, že třeba, není tam čtyři roky, ale já osobně jsem 

přesvědčená, že nejméně čtyři roky by mělo dojít k naprostému zklidnění situace na těchto 

školách a postupně získávat další podklady k tomu, jak to bude probíhat, přijde inkluze příští 

rok 1. 9., 1. 1. 2018 přijde nové financování a podle tohoto znovu zjistit, prostě dát podklady 

a věnovat se tomu školství tak, aby opravdu, tak jak jsem řekla na začátku, to směřovalo ke 

zkvalitnění práce našich základních a popřípadě středních škol.  Děkuji.  

Starosta – děkuji, já jenom si neodpustím jednu poznámku k té vyhlášce o spádovosti, která 

sice je platná, tedy i účinná, ale je nicotná, protože se soustavně nedodržuje. To je můj osobní 

pohled na věc, za tím si musím stát.  

Jílek – tak já jsem se přihlásil s technickou poznámkou, protože samozřejmě nerozporuju 

obsah toho materiálu, kterej je velmi výživný, kvalitní a dobrý, ale já předpokládám, že nebo 

takhle vím, že zastupitelstvo neiniciovalo, aby se tento materiál zpracovával, čili souhlasím 

s tím, co říká Miloš Mička, v podstatě děkujeme za to, že je zpracován, že ho máme, že s ním 

můžeme pracovat, ale zřejmě iniciátorem toho zpracování byla rada města, která zřejmě 

chtěla vědět, jak se základní školství vyvíjí, takže dostala odpověď a já nechápu, proč budeme 

hlasovat o tom, co platí.  
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Martínek – no tak já bych chtěl zaprvé poděkovat všem autorům, který se na tom podíleli, 

protože myslím, že tak faktograficky dokonale zpracovaný téma už jsme tady dlouho neměli, 

takže pod vedením paní kolegyně Buriánkové. Nicméně, kdo chce, tak se dočte v tom 

materiálu, protože ten na celou řadu věcí upozorňuje, podle mého názoru neřešit situaci je 

chyba, která se projeví minimálně ve středně a dlouhodobém hledisku, není to nic nového, co 

jsem tady říkal už za kolegy Mičky a má slova se už tehdy potvrdila a to platí nadále. Já zde 

nebudu k tomu dlouho hovořit, protože jsem k tomu zpracoval materiál, ještě zvážím 

eventuálně jeho zveřejnění, zatím ho má k dispozici rada, ale v každém případě si myslím, že 

ta situace je vážnější, než se teď zdá.  

Starosta – tak padl tady, pokud jsem to dobře pochopil, protinávrh o druhém bodu nehlasovat. 

Je to tak? 

Mička – no tak, visí tady otazník, částečně na to pan starosta odpověděl, zda musíme 

hlasovat, zda je zapotřebí teďka hlasovat o tom, co je tady teďka status quo daný. Kolegyně 

taky řekla, aby byla jistota, ale my jsme v poslední době jaksi nic nezpochybňovali v oblasti 

základního školství, takže jenom, jestli to není nadbytečný jako, protože opravdu za rok přijde 

novela financování a pak řekneme, jdeme do jiné varianty. Z tohoto pohledu mi to připadá 

nadbytečný, ale jestli chceme vyslat signál na základní školy, tak vyšleme jo.  

Strarosta – děkuji, signál už je dávno vyslán, protože je to předmětem různých diskusí už 

dobrej rok, možná ještě déle. Takže já se přesto kloním k tomu, abychom to potvrdili, 

tenhleten status quo, jak jsi to nazval, protože to nebrání tomu, až přijdou nějaké potřeby se 

tím zabývat, tak se z toho dá vycházet. Také se přikláním k tomu, že ten materiál je perfektně 

zpracovanej, taky za to děkuji paní Buriánkové a jejím lidem a budeme se od toho odrážet, 

protože tím pádem už se v tom nemusíme hloubat tři roky zpátky mimo jiné. Takže přesto 

bych si dovolil nechat hlasovat o tom, jestli budeme hlasovat o bodu č. 2. 

Mička – ještě jsme nevyslovili ten konečný protinávrh. Pořád se bavíme, jestli je nezbytné, 

ale máme tady všechny tři ředitele základních škol a tak jestli to takto cítí, že by to chtělo, tak 

ať řeknou a není problém. Jestli vnímají, že by to bylo prospěšné takhle. 

Starosta– já nevím, jestli to máme nechat na ředitelích, protože ti, kdo o tom rozhodují, jsme 

my. Nicméně jestli navrhuješ, aby se vyjádřili ředitelé, přítomni jsou tady všichni tři, tak vás 

potom prosím do mikrofonu, abyste se k tomu velmi stručně vyjádřili. 

Skácelíková – dobrý večer, nebo ještě podvečer, já už se ztrácím. Já osobně bych dala 

přednost, kdyby tam ten bod č. 2 zůstal, už bych to brala jako určitou zprávu pro rodiče, 

protože i oni se ptají, jak to bude dál. Brala bych to pro ně i jako určité uklidnění, potvrzení 

statusu quo. 

Šafaříková – dobrý večer, stejně jako uklidnění pro rodiče brala bych to i pro pedagogický 

sbor. Jako jistý signál, jako jisté uklidnění, protože to je situace, která se učitelů také dotýká a 

je pravdou, že se řeší již několik posledních let.  

Vágner – já souhlasím s původním tady návrhem a souhlasím s oběma paní ředitelkami. 

Starosta – takže dotáhneme do konce ten protinávrh hlasování. Je tady protinávrh, aby se 

nehlasovalo. Nebyl? Dobře, takže budeme hlasovat o původním návrhu. 

Pro vzít na vědomí, pro schválit stav – 19, proti 1, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 243/Z/301115, 276/Z/301115   

 

Tisk č. 18 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravské Třebové na období 2016 

– 2018  

Pro schválit plán - 21 

Přijato usnesení č. 244/Z/301115  

 

Tisk č. 19 - Zpráva o uplatňování územního plánu Moravská Třebová  

Pro schválit zprávu –, 1 se zdržel  
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Přijato usnesení č. 245/Z/30111520 

 

Tisk č. 20 - Výzva k urychlené dostavbě rychlostní silnice R 35 

Pro vzít na vědomí - 21 

Přijato usnesení č. 277/Z/301115  

 

Tisk č. 21 - Návrh řešení nových ploch pro parkování u MŠ na ulici Jiráskova  

Mička – já se omlouvám kolegům, že stále diskutuji k jednotlivým materiálům, nicméně 

parkování na ulici Jiráskova, už jsem byla také zmiňován, že jsem v této záležitosti 

vystupoval a vystupoval jsem i na tom minulém jednání, kdy to neprošlo. Já stále, i když 

samozřejmě řekněme, že bych byl dotčen touto změnou, to říct nemohu, ale stále považuji za 

jaksi, nechci říct nesmyslné, ale špatné řešení likvidovat zeleň ve městě. Nevím, jestli byl 

udělán časový snímek využitelnosti nebo nutnosti tady tohohle řešení, co týká ráno a večer. A 

já když jsem si dělal průzkum, už když jsme jednali o tom pásu u Miltry, tak z toho vyšlo, 

když to přeženu ráno půl hodina, odpoledne půlhodina a jinak to parkoviště je volné nebo je 

tam minimum aut zaparkovaných, víkendy úplně volné, protože každý má auto ze zadu 

zaparkováno ve svém vlastnictví, na svém pozemku a tady to využití je minimální. Já stále se 

domnívám, že řešení, které jsem navrhl minule, řešme parkování vozidel zaměstnanců školky, 

částečně i v traktu školky na tom zpevněném části. Jedno z vozidel zaměstnanců už parkuje 

na těch vymezených parkovacích plochách, zbývající dvě stále na parkovišti. A když jsem to 

zjišťoval, tak v podstatě maximum aut teďka, co jsem viděl, byla čtyři auta, která byla 

zaparkovaná hned od kraje vchodu do školky, dvě místa na parkovišti volná, stejně stojí na 

silnici, nezajedou tam, další dvě místa volná na odstavném parkovišti na tom podélném stání a 

kdybychom vyřešili to parkování pro dvě vozidla v areálu školky za cenu koupit bránu a 

udělat tam otevírací, samootevírací brány tak, aby tam zaměstnanci mohli vjet, tak prostě 

nelikvidujeme zeleň, máme zajištěno parkování a je to vyřešeno. Spíš se divím, proč teďka, 

abychom dospěli k nějakému serióznímu řešení, proč tam nestojí policajti a neusměrňují, že 

porušují pravidla, která jsou stanovená v daném úseku, protože teďka je tam vyčleněno 

parkování a jestliže zastavují na silnici, tak prostě porušují předpisy, které máme na dané 

silnici. Takže z mé strany pořád nechápu, proč bychom měli likvidovat zeleň, když jsme ještě 

nevyužili všech ostatních možností, které se nabízí. V případě, že zjistíme, že tam tyto 

možnosti nevyhovují a nedostačují kapacitě, pak se bavme o tom, jakým způsobem dál řešit 

parkování rodičů, kteří dováží, vozí své děti do školky. Takže z mé strany navrhuji, aby 

zastupitelstvo města uložilo radě města řešit parkování jiným způsobem, zmínil jsem ho před 

chvílí. 

Truhlář – tak já bych k tomuhle tomu návrhu chtěl říct tolik, že někdy v červnu už na zasedání 

strategického výboru jsem vlastně já vyvolal jednání o tom, aby se zabývalo parkováním 

v této lokalitě a bylo to v době, kdy se objevily i informace o prodeji Miltry a tenkrát jsem 

navrhoval z toho důvodu, že současná parkovací místa, která jsou podélná, považuji za 

nebezpečná, protože jsou natolik úzká, že zastavené vozidlo stojí do vozovky a některé děti 

tak vystupují směrem do silnice. Proto, když se objevily informace o prodeji Miltry, jsem 

mluvil o tom, že by bylo zajímavé vytvořit parkovací místa mezi školkou a vlastně vrátnicí 

Miltry a jestli by se nedalo jednat o koupi tohoto pozemku. Pan Mačát na strategického 

výboru tenkrát řekl, že dokonce město už tento pozemek vlastní a výstupem z toho 

strategického výboru bylo, že doporučíme radě města zabývat se vytvořením těchto 

parkovacích míst. Současný návrh parkovacích míst v podstatě prodlužuje ty současná 

parkovací místa, která považuji za nebezpečná.  
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Starosta – já už se k tomu nebudu vyjadřovat, protože to už tady máme asi po třetí 

v zastupitelstvu a protože rada uznala tento postup za vhodný a potřebný tak už to nebudu 

komentovat. 

Martínek – tak pokud vím, tak k tomuhle řešení je odpor obyvatel na ulici, tam co jste říkal 

vy. Ale nicméně já s tím souhlasím v zásadě, tam je problém ovšem, tak jak tady kolega 

Mička správně říká, že ve dvou časech, to znamená v době návozu dětí do školky a odvozu 

dětí do školky, to jsou vymezené časy a v tomto smyslu to rozšíření počtu parkovacích míst 

určitě pomůže, ale na druhý straně si myslím, že je to potřeba tak, jak jsem říkal na radě, je to 

potřeba, není to tady, tak proto to opakuji, je potřeba to doplnit místními značkami tak, aby 

v těchhle dobách, to znamená návozu a odvozu dětí do školky, tam bylo omezené parkování 

na určitou časovou dobu tak, aby se tam ti rodiče mohli vystřídat a nebyly tam jediný auta, 

který parkují dlouhodobě. Jako přesvědčovat rodinu, kde má dvě řvoucí nebo jedno řvoucí 

dítě jako, kde má parkovat, tak to každý, kdo si to zažil, já už teda dávno naštěstí, ale 

pamatuji si to víc než dobře, takže si myslím, že bysme těm rodičům tam ten prostor měli 

poskytnout, ale na druhé straně jako opravdu bysme měli omezit dobu, protože bez toho nám 

tam nebudou ty místa stačit nikdy.  

Starosta – já jenom podotknu, že s paní ředitelkou bylo dohodnuto, že na těch místech 

nebudou parkovat zaměstnanci mateřské školy. Pokud mám informaci, tak tam parkuje pouze 

její auto, ale je to z důvodu její potřeby i několikrát za den se prostě někde vzdálit a tak dále, 

takže to dál nemá cenu komentovat. Takže jsou další návrhy, než dám hlasovat? Já sice 

chápu, ž zeleň máme jenom jednu, ale ty dvě starý sakury, který tam jsou škaredý, schnoucí, 

to podle mě osobně je malým argumentem pro to, to tam nedělat a navíc ty stromy, je otázka 

času, kdy půjdou stejně dolů a ten malej novej stromek, kterej tam byl vedle nich směrem ke 

křižovatce, ten bohužel někdo sťal, já to nebyl, podotýkám, a pak už teprve nevidím důvod, 

proč tam něco takovýho vymýšlet, prostě zabraňovat tomu. Ještě se vyjádřím k poznámce, že 

by to měli měšťáci tam vynucovat to chování těch řidičů, já jenom podotknu, že zrovna kolem 

té osmé, nebo před tou osmou, máme dva ve službě na dvanáctihodinové směny, víc si 

nemůžeme dovolit postavit a jeden stojí u křižovatky na Lanškrounské, Komenského, 

Olomoucká, ČSA, kde ta potřeba je podle mě naprosto nejsilnější, aby tam v tu ranní dobu 

někdo byl a druhý střídavě stojí na křižovatce Marxova, Komenského, 9. května, před 

speciální školou a tam to střídají se základní školou Palackého, kde se prosím někteří rodiče, 

hlavně dámského pohlaví, kdyby to šlo, tak vjedou tím autem až do šatny základní školy, 

kdyby to šlo, naštěstí to nejde. Myslím, že mi zaměstnanci školy, pedagogové, dají za pravdu 

i pan ředitel. Někdy je to tam prostě hrůzostrašný a ještě se cítí dámy dotčeny, co si to 

dovoluje někdo jim něco vytýkat. To už úplně pomíjím. Je to o té intoleranci no, ale musíme 

si na to zvykat. Takže není varianta, že by tam v 8 stál nějaký strážník u mateřské školy a 

prostě tam číhal a reguloval tam prostě to parkování a tak dále. To bychom museli mít ve 

službě tři a stávající počet nám to prostě nedovoluje. No, kdybyste chtěli navrhnout přijmout 

jednoho strážníka, já nemůžu slíbit, že bude stát u mateřské školy Jiráskova každý ráno, jo. 

Ale já to trochu zlehčuju, promiňte. Ale za stávajícího stavu, těchto dvanáct lidí prostě to ten 

systém nedovoluje a ta dvě až tři místa, který se stanoví každý ráno, jsou skutečně určitě 

potřebnější, aby tam byli.  

Mička – pane starosto já jsem podal návrh na protinávrh, zopakuji to: ukládá radě města řešit 

parkování jiným způsobem.  

Starosta – já myslím, že už takový protinávrh tady byl ze zastupitelstva 22. 6., kdy rada měla 

uloženo znovu se zabývat řešením nedostatečných pro parkování na ulici Jiráskova, podle mě 

ten návrh je totožný. Nicméně zazněl, jsme povinni o něm hlasovat.  

  

Protinávrh - 10, proti 8, 3 se zdrželi 11 

Pro schválit záměr rozšíření parkovacích míst - 11, proti 9, 1 se zdržel  
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Přijato usnesení č. 246/Z/301115  

 

Tisk č. 23 - Prominutí nevymahatelných pohledávek za nájem bytů a příslušenství  

Pro schválit prominutí - 21 

Přijato usnesení č. 247/Z/301115  

 

Tisk č. 24 - Dohoda o splátkách dluhu na nájmu – Nataša Danielová  

Pro schválit dohodu - 21 

Přijato usnesení č. 248/Z/301115  

 

Tisk č. 25 - Oprava chyby v psaní v usnesení zastupitelstva města č. 196/Z/070915 

Pro schválit změnu - 21 

Přijato usnesení č. 249/Z/301115  

 

Tisk č. 26 - Návrh prodeje nemovitosti – pozemku parc. č. 250/1 na ul. Poštovní v obci a k. ú. 

Moravská Třebová  

Kolkop – mě to moc nedává smysl, protože, ne že bych měl něco proti panu Kudynovi, ale on 

nevlastní restauraci. Tak jestli by nestálo za to, to nabídnout nejdříve vlastníkům restaurace. 

Pokud to má být jako zahrádka k restauraci. Nebo mu potom zřídit klidně bezplatný 

pronájem.  

Starosta– děkuji. O bezplatném pronájmu si dovolím velmi silně zapochybovat, protože 

bysme narazili určitě u auditora, jak dovedu předvídat z jiné záležitosti, kterou čeká rada 

města po skončení zastupitelstva. Takže to asi nepůjde bezplatně pro podnikatelský subjekt, 

jo. To jenom si dovolím jemně upozornit. A co se týká toho, že není vlastníkem, rada to 

posoudila, odbor majetku splnil zadání, že to předložil do rady se všemi argumenty 

potřebnými a tohle je výsledek, takže já osobně nevidím. Nebo paní Mazalová chcete se 

k tomu ještě vyjádřit? Já myslím, že to ničemu nevadí, to není část té restaurace a je to prostě 

pozemek, na kterým má stát zahrádka. To je pravda.  

Mazalová – majitelé restaurace byli samozřejmě s prodejem obeznámeni a o koupi zájem 

neprojevili, souhlasí s prodejem panu Kudynovi.  

Starosta – děkuji, možná to v tom, je to tady i napsaný: vlastníci restaurace byli o schváleném 

záměru písemně obeznámeni, takže podle mě je to v pořádku.  

Jílek – no může to být v pořádku v tuto chvíli, ale až ten vlastník restaurace bude chtít tu 

restauraci prodat, no tak bude handicapován, protože tam nebude mít tu parcelu, na které je 

provozována ta zahrádka. Já si myslím, že je to funkční celek, patří to k sobě a mělo by to mít 

jednoho vlastníka, i když to teďka samozřejmě jednoho vlastníka asi nemá nebo nevím, kdo je 

vlastníkem té parcely 249 pod hospodou. Nevíte? 

Starosta – já si dovolím jenom říct, že vzhledem k tomu, že tam zatím žádná zahrádka není 

ani nebyla, takže tyhle obavy já nesdílím, se přiznám, jo. Nicméně se zeptám, jestli chceš dát 

protinávrh v tomto směru? Ne, děkuju. 

Pro schválit prodej – 18, 3 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 250/Z/301115  

 

Tisk č. 27 - Návrh prodeje nemovitosti – podílu stavební parcely č. 102/1 na ul. Cihlářově 

v obci a k. ú. Moravská Třebová  

Jílek – příště by tam mohla být grafická část, tak jak je to u všech podobných tisků.  

Pro schválit prodej - 21 

Přijato usnesení č. 251/Z/301115  
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Tisk č. 28 - Prodej pozemku parc. č. 71/7 a 71/8 v obci k. ú. Moravská Třebová, ul. Farní  

Pro schválit prodej – 20, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 252/Z/301115, 253/Z/301115, 254/Z/301115, 255/Z/301115,  

 

Tisk č. 29 - Návrh prodeje nemovitosti – pozemku parc. č. 2631/4 na ul. J. K. Tyla v obci a k. 

ú. Moravská Třebová  

Pro schválit prodej – 21  

Přijato usnesení č. 256/Z/301115  

 

Tisk č. 30 - Prodej a směna pozemků mezi městem a společností J. A. N., s. r. o. Praha 

Mazalová – je tam nepřesnost. Protože se tam vytvářeli tři geometrické plány za sebou a mezi 

tím se tam vydával pozemek od pozemkového fondu, a tam jsme nezohlednili, že jeden 

pozemek nám nebyl vydán. Ten, který jsme myslili, že bude komunikaci, takže bylo by dobré 

to dneska neprojednávat, odložit necháme vypracovat geometrický plán tak, aby komunikace 

byla vytvořena na pozemku, který bude ve vlastnictví města.   

Starosta – je to sice politování hodné, že jsme to zjistili až dneska, zjistil to prakticky vedoucí 

ORM, protože ten ten tisk neměl k dispozici, takže nicméně navrhuji odložení tisku. S tím, že 

se tam musí ta situace dorovnat. Jsou tam nejasnosti, které by způsobily určitou nějakou 

právní nesrovnalost.  

Jílek – já jenom si chci ujistit, z jakého důvodu město potřebuje tu parcelu 2936/3? Bylo tady 

řečeno před chvílí, před velkou chvílí, panem architektem, který o ten pozemek zavadil ve své 

řeči, že Atek uvažuje o koupi tohoto pozemku, aby mohl si tam udělat příjezdovou cestu do té 

skladovací haly. A i tak mě ta směna současně s tím prodejem připadá značně nevyvážená a 

před tím, že bude předložen znovu do zastupitelstva, tak bych byl rád, abyste se nad tím ještě 

znovu dobře zamysleli, porovnali si územní plány v té lokalitě Třešňová alej a Ovčácká 

dolina a zamysleli se nad tím trochu lépe. Víc k tomu nechci říkat.  

Mička – já se teda taky přidám jenom stručně. Opravdu mně také připadá trošku 

kontraproduktivní nebo nevyvážené ten pozemek, o který usilujeme tady v tom návrhu, přes 

něj vede, jestli se nemýlím, vysoké napětí a ten pozemek je z hlediska jakékoli výstavby 

vázán ochranným pásmem, aspoň tomu tak bylo i dřív. Proto jsme museli při tvorbě pozemků 

na Západní to tam upravovat. Takže ten pozemek je bezcenný pro výstavbu hal, možná 

opravdu nějaké parkoviště nebo vozovka, na druhé straně nabízíme, dáváme za směnu, 

lukrativní pozemky v oblasti Třešňová alej, ať už se to týká pozemků, které by sloužily pro 

výstavbu rodinného domku, nebo rodinných domků, protože ta záměna je prostě tady 3600 

proti té směně 2700, takže to je skoro 50 % nárůst dáváme už jenom v oblasti té půdy za 

domky. A k tomu ještě v podstatě bonus parcelu v rámci zóny, která může být využita, já 

mám dojem, že tam může být lehký průmysl nebo něco takového. Takže opravdu mě to taky 

připadá nevyvážené a jestli chce Atek, aby tam měl najíždět, tak ať si to koupí sám. A nemusí 

do toho město vůbec vstupovat a nemusíme tady prodávat v podstatě pozemek na zóně za 

částku 120 korun. I pro bytovou výstavbu prodáváme dráž. A ne 4500 metrů, abychom 

prodali za 500 tisíc. To je velmi úsměvné.  

Starosta – já jenom k tomu dodám, že ta jednání byla náročná, opakovaná, obsahem složitá, a 

že jsme hledali cestu, jak Ateku umožnit vybudování nějaké příjezdové komunikace. Aby si 

to koupili sami, to bylo na prvním místě. Bohužel ten majitel řekl, že to Ateku neprodá. Na 

tom trval. A tak jsme do toho vstoupili my, abychom tomu šli naproti. Takže zatím je 

předpoklad, že pokud se ta směna povede, tak buď stává ten pozemek Ateku prodat, ale 
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trošku jsou obavy, aby tam byl další nějaký vývoj v té lokalitě, tak je i možná varianta, že by 

si to město ten pozemek nechalo pod kontrolou. To velmi předbíhám, protože jak jsem 

předeslal v úvodu tisku, že vykazuje vady, pro které není možno se jím zabývat.   

Jurenka – já bych se chtěl zeptat, jen aby mi to bylo jasný. To se může teď stáhnout, i když už 

jsme odsouhlasili program jednání?  

Starosta – to není stažení, to je odložení.  

Jílek – já jenom abyste nám to nepředložili ve stejné podobě. Jako předpokládám, že jste 

zachytili ty připomínky a že ten tisk bude příště předložen v jiné podobě. Radikálně jiné 

podobě, nemyslím kosmeticky upravený.  

Starosta – nevím, co to je radikální podoba, já jsem vím, že jsme se tím složitě zabývali a 

dospěli jsme k tomuhle. To, že tam jsou vady, není ani tak to prioritní, jako prioritní je to, že 

nelze s tím pracovat dále. Takže pakliže máš nějaký připomínky už teďka v tomto stádiu, tak 

doporučuju dát podnět na OMM, aby s tím pracoval. Nebo do RM to je jedno, my to pak 

stejně dáme zpracovateli, předkladateli.  

Mička – v tom případě já bych dal hned podnět. Já jsem ochoten akceptovat tu první část 

usnesení, pakliže budou pouze směna. Ale abychom firmě dávali jako bonus 4500 v zóně 

průmyslové, byť je určena dle územního plánu, tak to už mi připadá příliš za takové malé 

území bezcenného pozemku. Připomínám, že pro firmu je bezcenný. Považuji to z mého 

pohledu jako vydírání města ve smyslu potřebujete zajistit přístup na zónu. Ale abychom se 

takhle nechali vydírat, to už mně pak připadá, že stejnou situaci řeší Hradec Králové, ale 

úplně v jiném gardu, kde jim firma nabídla něco reálného, ale tady mně to připadá, že 

přistupujeme k tomu podobně. Takže proto, když už se tady o tom bavíme, tak z mé strany se 

domnívám ano, připravit a jednat pouze o směně, ale nikoli o dalším bonusu, o dalším prodeji 

jako podmiňující záležitost.  

Starosta – připomínka bude vzata v úvahu a bude s tím pracováno.  

Pro odložit - 21 

Přijato usnesení č. 282/Z/301115  

 

Tisk č. 31 - Návrh prodeje nemovitosti – pozemku parc. č. 2548/2 na ul. Garážní v obci a k. 

ú. Moravská Třebová  

Pro schválit prodej - 21 

Přijato usnesení č. 257/Z/301115  

 

Tisk č. 32 - Prodej pozemku parc. č. 2628/18 v Moravské Třebové, ul. Nová  

Pro schválit prodej - 21 

Přijato usnesení č. 258/Z/301115  

 

Tisk č. 34 - Prodej pozemku parc. č. 3066/1 a parc. č. 3066/2 v obci a k. ú. Moravská 

Třebová, část Udánky  

Pro schválit prodej - 20 

Přijato usnesení č. 259/Z/301115  

 

Tisk č. 35 - Prodej pozemků parc. č. 2040/1 a 3482 – lesních cest  

Mička – já jenom stručně, já nemám problém tenhle materiál schválit, nicméně jak jsme se 

bavili ve vazbě na ty singletracky, jestli to bude moci být použito pro kladné jednání s lesama 

ve prospěch singletacků, tak nemám problém, aby se to potom přehlasovalo nebo upravila 

hodnota, a to už v kontextu vyjádření Lesů ČR, že v případě, že to bude nad částku 600 tisíc, 
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že stejně to musí projít přes jejich schvalovacím mechanismem a je možné, že to budeme 

přeschvalovávat. Takže jenom toliko v krátkosti.  

Mačát – my jsme se dohodli s Lesama ČR, že to nebudeme vzájemně nějak podmiňovat, 

nebudeme se vzájemně nějak o to přetahovat. Oni slíbili tu podporu bez ohledu na to, jak to 

dopadne. Já tomu věřím, že nejde o nějaký kšeftování. Oni to berou tak, že je to nabídka, že 

mají nějaký peníze na letošní rok a že by byli schopni to teda letos koupit a příští rok opravit. 

To jestli se jim podaří vyjednat ta cena, kterou my navrhujeme, to je otázka, ale my zase 

musíme prodávat podle posudku, takže nemáme příliš možnost jít s tou cenou dolů.  

Jílek – já teda jestli sleduju správně tu grafickou část, tak se jedná o úsek, který začíná až u té 

první odbočky, tam jak byly dřív klády, nevím jak to pojmenovat, ale je to ještě před tou 

studánkou v Pekle. Tam to začíná a vede to až směrem k buku a teď nedokážu odhadnout jak 

daleko. Nejedná se o úsek od Žižkárny do lesa, ale je to úsek, který začíná zhruba půl km po 

vjezdu do lesa. Je to tak?  

Starosta – ano.  

Pro schválit prodej pozemku – 19, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 260/Z/301115  

 

Tisk č. 36 - Prodej pozemku parc. č. 3642/1, 3642/2 a 3644 v obci a katastrálním území 

Dlouhá Loučka  

Pro schválit prodej - 20 

Přijato usnesení č. 261/Z/301115, 262/Z/301115  

 

Tisk č. 37 - Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu a budoucí kupní smlouvě na byt č. 1 

na ul. Hřebečské č. o. 1  

Pro schválit smlouvu, pro zrušit usnesení – 20  

Přijato usnesení č. 263/Z/301115, 284/Z/301115   

 

Tisk č. 38 - Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v obci a k. ú. Moravská Třebová  

Pro schválit smlouvu - 20  

Přijato usnesení č. 264/Z/301115  

 

Tisk č. 39 - Návrh podání žádosti o bezúplatný převod pozemku od ČR, Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových v obci a kat. území Moravská Třebová  

Pro schválit podání žádosti - 20 

Přijato usnesení č. 265/Z/301115  

 

Tisk č. 40 - Vklad majetku města do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 

Moravskotřebovska  

Pro schválit vklad majetku - 20 

Přijato usnesení č. 266/Z/301115  

 

Různé:  

Blahová – jestli se můžu vrátit k bodu č. 3, který máte na těch papírech před sebou, a ráda 

bych navrhla usnesení, že zastupitelstvo města ukládá radě města předložit seznam objektů, 

které lze nabídnout k prodeji včetně uvedení tržní hodnoty a úspor nákladů na provoz těchto 

budov a navrhuji tam doplnit ještě větu: jejichž prodejem by bylo možné financovat nákup 

areálu Miltry, aby to bylo jasné.  
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Starosta – takže ještě jednou, protože tady byl šum, tak se omlouvám, ale navrhla jste trojku. 

Blahová – trojku doplněnou o větu: jejichž prodejem by bylo možné financovat nákup areálu 

Miltry. 

Starosta – vy to máte označeno jako tisk č. 4, to znamená zápis z výboru zastupitelstva pro 

strategický rozvoj, což jsme řekli úvodem, že k tomu není. 

Blahová – ano to respektuji, toho si prosím nevšímejte. Všímejte si bodu číslo tři, který 

navrhuju jako samostatný návrh na usnesení. 

Starosta – dobře.  

Mačát – předpokládám, že se jedná pouze o nepotřebné objekty, protože radnici bychom taky 

mohli prodat, ale to by bylo škoda. Takže nepotřebné, nepoužívané, jo. To znamená, máme 

dětské oddělení a na ulici Nové, to jsou dva vlastně objekty a Josefská, jo. To je všechno na 

demolici v podstatě, tak tyhlety tři vlastně jo? Nebo ještě nějaký další? A já bych to teda 

doporučoval nespojovat s tou Miltrou, jako to jsou příjmy města a jako hledejme ty příjmy i 

třeba někde jinde. To neznamená, že když tohle prodáme, že to musí jít přímo na tu Miltru, 

tomu jako nerozumím. Pokud se podaří vyjednat nějakou cenu, budeme to schvalovat 

v zastupitelstvu a pak, kde ty zdroje vezmeme je druhá věc samozřejmě. Jedna z možností je 

prodej těchto objektů, které jsou nepotřebné.  

Jílek – tak já mám jednu prosbu, jednu drobnou připomínku. Když jsme kdysi dávno se 

dohodli, že budou zastupitelé dostávat od ředitelů příspěvkových organizací a organizací 

zřizovaných městem možnost vyjádřit se k obesílaným firmám v těch zakázkách malého 

rozsahu, netušil jsem, že na to budeme mít, že se ta doba ustálí na 24 hodinách. Mě by 

zajímalo, kdo z vás je schopen do 24 hodin zareagovat na mail, zvlášť když je poslán v pátek 

ve tři odpoledne. Zkusme se nebo zkuste se nad tím zamyslet a dát nám aspoň 48 hodin, 

předpokládám, že ty výběrová řízení tolik nespěchají, byť jsou to v uvozovkách prkotiny. 

Mám bohužel taky určitý signály, že ta poptávka k těm osloveným firmám dojde v 8 hodin 

dopoledne s tím, že ve 14 hodin téhož dne je lhůta k podání nabídek. Tak zkuste tohle taky 

nějak přiměřeně ošéfovat, aby to bylo smysluplné, abychom neměli jenom udělanou čárku. Já 

se teď nechci bavit o konkrétních případech, já si nějaké najdu a na příští zastupitelstvo je 

můžu, nebo těm příslušným ředitelům je můžu potom poslat. Takže zkuste, pokud teda už nás 

berete vážně nebo členy zastupitelstva, tak jim k tomu dát i přiměřenou lhůtu. A pak mám 

ještě druhou věc. Já bych prosil do příštího zastupitelstva v návaznosti na usnesení rady č. 

903, nemusíte to asi psát, já to pošlu pak písemně. Je to usnesení rady, který se týká přijetí 

finančních darů od fyzických a právnických osob účelově určených pro oblast školství a 

kultury, tak k tomu usnesení bych prosil to účelové využití potom specifikovat, ale říkám to 

teď jenom obecně, já to pošlu písemně konkrétně.  

(pozn.: e-mailem ze dne 01.12.2015 Ing. Jílek doplnil: žádám o písemnou specifikaci účelu 

užití finančních darů přijatých na základě usnesení č.  903/R/220915)  

Starosta – dobře, tak si počkáme, až to přijde, jo. Já se ještě vrátím k tomu návrhu paní 

kolegyně Blahové, protože jsme o něm měli hlasovat. Takže budeme hlasovat o tom znění 

v bodě tři, ještě jak bylo doplněno. Tak prosím předkladatelku ještě jednou. 

Blahová – zastupitelstvo města ukládá radě města předložit seznam objektů, které lze 

nabídnout k prodeji včetně uvedení tržní hodnoty a úspor nákladů na provoz těchto budov, 

jejichž prodejem by bylo možné financovat nákup areálu Miltry.  

Izák – děkuji, zazněla tady prostě připomínka, že by se to nemělo spojovat s nákupem Miltry. 

Takže to bereme celý kompletně ten váš návrh? Jestliže na té Miltře trváte? Netrváte, tak 

dobře. Takže bude to bez té Miltry, jo?  

 

Pro uložit RM – 19  

Přijato usnesení č. 280/Z/301115 
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Ošťádal Josef – já jenom krátce, já jsem dozvěděl, nevím tedy, jestli je to stoprocentní pravda, 

že nám odchází ze služby nebo odchází z úřadu velitel Městské policie, pan Karel Bláha, je to 

pravda? To je škoda, protože já bych vám chtěl poděkovat za všechno, co jste pro město 

udělal za sebe a snad i za nás ostatní zastupitele. A ještě bych se chtěl v této souvislosti zeptat, 

minule jste tady enbyl, já jsem tady měl jakousi připomínku v bodě různé, ale ta už možná tak 

nějak zaslechla, byla, že ji nikdo neslyšel. Když jsem hovořil o tom, že jsem slyšel, že tam jak 

se staví teďka ta zóna na Hřebečské nová, jak se tam dělají ty, oni už možná jsou hotový 

teďka ty pozemní úpravy, že tam jezdí auta přes, takto tam je totiž 12 tun na Mánesovou, jak 

se tam udělala ta Mánesova znovu a že tam jezdí těžce naložený auta, že to ničí tu vozovku, 

od jednoho bývalýho zastupitele jsem se to dozvěděl. Tak jsem právě o tom mluvil zde na 

zastupitelstvu, chtěl jsem mluvit i vůči městské policii, ale vy jste tady nebyl. Nevím, jestli se 

tam něco dělá, jestli to vám někdo vyřídil ze zastupitelů nebo z vedení města, asi ne.  

Bláha – tak já v první řadě děkuji za poděkování za tu moji dosavadní práci. Nicméně 

v každém případě teda musím potvrdit, že skutečně odcházím. K tomu bodu dva, tam mohu 

pouze říct, že v současné době nevím o tom, že by se tam něco takového dělo, nicméně 

momentálně řešíme jeden nákladní automobil, který v té dané lokalitě parkuje s naloženým 

bagříkem. Ten je v bodu projednávání vlastně u nás na městské policii někdy od minulého 

týdne a myslím, že úspěšně se s tím popereme během tohoto týdne. V každém případě Vaši 

připomínku nebo Váš poznatek beru na vědomí a předám kolegům a budeme s tím určitě 

pracovat. V každém případě zjistíme, podíváme se na to a uvidíme, co tam bude za problém, 

já děkuji. 

Starosta – já také děkuji. I za poděkování pane kolego veliteli městské policie. Já jenom 

doplním, že bych tu informaci asi taky dneska dal. Já jsem podepsal dohodu s panem Karlem 

Bláhou o ukončení pracovního poměru k 31. lednu, abych jednak vyhověl jeho nové vizi 

v Brně, kde hodlá působit, a také proto, že jsem rovněž přesvědčenej o tom, že tady za ty 

roky, co byl ve funkci velitele městské policie, odvedl velký kus práce, takže já najdu určitě 

způsob, jak se s tebou důstojně rozloučit. Ještě bych rád uvedl, že v ten samý den jsem 

podepsal výpověď strážníkovi městské policie panu Jaroslavu Řezníčkovi, protože bohužel do 

1. ledna nedokáže mít maturitu, ano, jak hovoří meze zákona a jaké jsou nálezy ústavního 

soudu. Takže bohužel s krvácejícím srdcem, je to jeden z nejlepších lidí, ale bohužel ho 

neudržíme, protože od prvního ledna by ztratil způsobilost. Je mi to velmi líto, jak už jsem 

říkal, protože si Jardy Řezníčka osobně vážím jako člověka i jako strážníka, také se s ním 

určitě důstojně rozloučíme. Takže běží dvě výběrové řízení. Jedno skončilo na strážníka 

v pátek 27. listopadu, je přihlášenejch sedm kandidátů, co vím a na velitele městské policie, 

což je podle mě dost náročná záležitost, tak zatím vím o dvou přihlášených a ten termín je 

v pátek 4. Takže bude s tím dále pracováno a já věřím, že v tomto roce ještě dokážeme vybrat. 

Věřím, že za oba bude důstojná náhrada, víc nemá cenu, abychom tady rozebírali, protože to 

je věcí výběrové komise a pak dalších jmenovacích náležitostí.  

Blahová – já mám návrh snad na poslední dnešní usnesení a vrátila bych se k tomu bodu 4, 

který je tady na těch papírech, které máte před sebou. Takže já navrhuji usnesení: 

zastupitelstvo města ukládá radě města předložit informace o možných dotačních titulech 

zaměřených na regeneraci brownfields v centrech měst.  

Starosta – dobře děkuji. Tak jestli k tomu nechce ještě někdo vystoupit, tak dám hlasovat o 

tomto návrhu. 

 

Pro uložit RM – 18  

Přijato usnesení č. 281/Z/301115 

 

Zemánek – já bych jen doplnil ještě personální informace tak, jak hovořil pan starosta o 

strážnících nebo o Městské policii. Já bych Vás chtěl informovat o změně zaměstnanců 
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v centru volného času. Dojde tam k stoprocetntní obměně obou zaměstnanců. Vedoucí centra 

volného času podala výběrové řízení na místo na sociálně-právní ochranu dětí na úřadě a byla 

vybrána jako nejlepší uchazeč a druhý zaměstnanec z osobních důvodů podal výpověď, takže 

proběhlo výběrové řízení a byli vybráni noví zaměstnanci, kteří by měli po novém roce 

nastoupit. Děkuji. 

Starosta– také děkuji. Takže znovu se ještě zeptám, jestli má někdo z Vás, dámy a pánové, 

nějakou potřebu vystoupit v různém, případně vznést nějakou připomínku, požadavek. 

Pakliže ne, tak si dovolím vám poděkovat za vaše dnešní vystoupení, za vaši aktivitu a věřím, 

že jsme se probírali věcmi tak, jak je potřeba s plnou zodpovědností. Takže děkuji Vám, přeji 

hezký zbytek večera, krásný předvánoční advent. Jenom ještě podotknu, že včera jsme někteří 

byli na náměstí na rozsvícení vánočního stromu, přes nepříznivé počasí byla nebývale vysoká 

účast, a to je dobře. I kulturní program prostě byl výbornej, za což patří poděkování jak 

Kulturním službám a odboru majetku města za přípravu vánočních trhů, který byly po celý 

den. Takže to ještě zítra řekneme na poradě vedoucích odborů v úterý. Takže děkuji Vám 

všem a mějte se hezky, nashledanou. 

 

Konec 19:10 hod.  

 

V Moravské Třebové 30.11.2015 

Zapsala: Bc. Petra Jiroušová   

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

Ing. Blahová           …………………….. 

 

 

  

 

Ing. König                   …….……………….. 

JUDr. Miloš Izák 

      starosta města 


