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Zápis 

 

ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo 7. září 2015 v zasedací 

místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin. 

 

Přítomni: 17 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ   

 

Omluveni:  Ing. König, Ing. Jílek, Mgr. Martínek, RNDr. Ošťádal   

 

Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta  

 

Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová  

 

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 184/Z/070915 – 220/Z/070915  

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Vágner, Mgr. Bc. Bártová  

Pro zvolení ověřovatelů – 16, 1 se zdržel  

 

Návrhová komise: Ing. Kolkop, pí Horáková, Ing. Ošťádal  

Pro zvolení návrhové komise – 17 

 

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

města Moravská Třebová bylo řádně svoláno 02.09.2015 a informace o místě a době konání 

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

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

zasedání zastupitelstva města je přítomno 17 členů zastupitelstva města, což je nadpoloviční 

většina, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluvili se Ing. König, Mgr. Martínek, 

RNDr. Ošťádal a Ing. Jílek.  

 

Program: 

1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 

2. Doporučení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města, členky 

zastupitelstva  

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

4. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 26.08.2015 

5. Jednání finančního výboru zastupitelstva města 

6. Oprava usnesení č. 139/Z/220615  

7. Rozbor hospodaření města k 30.06.2015 a návrh rozpočtových úprav  

8. Žádost Oblastní charity Moravská Třebová o podporu zřízení sociální služby Odborné 

sociální poradenství s prioritní zaměřením na dluhovou problematiku  

9. Poskytnutí stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města 

Moravská Třebová  

10. Vzdání se odměny neuvolněného člena zastupitelstva města – člena rady města  

11. Stav vymáhání pohledávek k 31.12.2014 z nájmů a služeb bytových a nebytových 

prostor ve správě Technických služeb Moravská Třebová, s. r. o.  

12. Dohoda o splátkách dluhu na nájmu – Pavlína Hoffmannová  

13. Změna splátkového kalendáře – Štrajtová Jarmila  

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

15. Možnost a podmínky pro umístění restaurace se zahrádkou na náměstí TGM  
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16. Podmínky prodeje bývalého areálu Miltry na ulici Jiráskova  

17. Návrh zadání regulačního plánu městské památkové rezervace Moravská Třebová  

18. Pořízení Změny č. 2 územního plánu města Moravská Třebová  

19. Podmíněný zánik věcného břemene k pozemku na ul. Dvorní  

20. Návrh na podání žádosti o převod pozemku od UZSVM  

21. Prodej pozemků 102/2 a 103/2 na ul. Marxově  

22. Návrh prodeje nemovitosti – pozemku parc. č. 2637/5 na ul. J. K. Tyla v obci a k. ú. 

Moravská Třebová  

23. Prodej pozemku parc. č. 3791/2 a 3791/32 v obci a k. ú. Moravská Třebová, Sušice 

24. Prodej pozemku parc. č. 3564 v obci a k. ú. Dlouhá Loučka  

25. Prodej stavebního pozemku parc. č. 234/3 jehož součástí je stavba bytového domu č. 

p. 219, část Město, ul. Krátká č. o. 6  

26. Návrh prodeje nemovitosti – bytové jednotky č. 148/4 v domě na ul. Olomoucké č. o. 

22, č. p. 148  

27. Návrh prodej nemovité části hrobky  

 

Pro schválit program jako celek – 17 

Přijato usnesení č. 184/Z/070915  

 

Starosta - Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva byl ověřen, uložen k nahlédnutí na 

sekretariátě starosty a nebyly k němu podány žádné připomínky, tudíž se považuje za 

schválený.  

 

Upozorňuji přítomné, že ze zasedání ZM bude pořizován hlasový záznam. Tento záznam 

bude sloužit k pořízení zápisu a současně zveřejněn na webu města www.mtrebova.cz za 

účelem informování veřejnosti o činnosti ZM. Přítomní občané mají právo vznést námitku 

proti pořizování záznamu při jejich vystoupení, a to v případě ochrany osobních údajů.  

 

Připomínky a náměty, občané: 

Bez připomínek.  

 

Tisk č. 1 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 

Pro vzít na vědomí – 17 

Přijato usnesení č. 206/Z/070915  

 

Tisk č. 2 - Doporučení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města, členky 

zastupitelstva  

Mička – já mám jen malou poznámku k tomu poslednímu materiálu, který je součástí tisku, a 

to je zpráva z pilotního projektu LED svítidel na ul. Jiráskova. Materiál byl vzat i na FV na 

vědomí při jeho posuzování. Snad jenom jedna připomínka. Od prvopočátku jsem netušil, že 

ten pilotní projekt byl schválen jen na dva roky. Z této časové řady nevyplyne žádné možné 

posouzení technických parametrů, životnosti svítidel. Víme, že tady tahle forma osvětlení 

byla součástí toho EPC projektu osvětlení MT, nakonec to skončilo jen u vybrané části, ale 

z dvouletého projektu nejsme schopni ani posoudit, jestli živostnost svítidel bude shodná se 

sodíkovými, nebo bude vyšší a potom ty ekonomické propočty uvedené ve zprávě by mohli 
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být úplně jiné. Je to uzavřené, nicméně je škoda, že se to po dvou letech sundalo a neběželo to 

celých deset let, tak jak byla smlouva se Siemensem.  

Pro vzít na vědomí – 17 

Přijato usnesení č. 207/Z/070915, 208/Z/070915, 209/Z/070915  

 

Tisk č. 3 - Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města  

Mička – na jednání výboru jsme se bavili, je to zde i konstatováno o zřízení funkce městského 

architekta. My jsme se tam bavili, že by to mělo být formou doporučení pro ZM pro přípravu 

do rozpočtu, tady v tom zápise se to přímo neobjevilo, z mé strany by bylo doplnit usnesení o 

bod: ZM ukládá RM připravit zadávací podmínky pro zřízení funkce městského architekta a 

zařazení do plánu rozpočtu města na rok 2016. Děkuji za pozornost.  

Ošťádal – žádám o změnu zápisu, nebyl jsem přítomen, byl jsem omluven.  

Starosta – jsi tam uveden jako omluven.  

Kolkop – když jsem si pročítal ten zápis, tak jsem tam objevil jeden nesoulad a to se týká 

výstavby na průmyslové zóně. Kdy je uvedeno, že výška haly je v souladu se stavebním 

povolením a územním plánem, což není pravda. Prosil bych vysvětlení.  

Mačát – co se týče zřízení městského architekta je to přesně tak, že je to v plánu a máme to 

uloženo úkolem, aby se návrh připravil do rozpočtu města. Nemyslím si, že by bylo šťastný 

zavazovat již dnes ZM tím, že v rozpočtu bude tato položka. Bude tam navržena, čili můžeme 

tady formulovat usnesení, že ZM ukládá dát do návrhu rozpočtu položku na toho architekta. 

Nikoli to dnes už schvalovat. Co se týče výšky haly, prosil bych pana Sejbala, aby to 

vysvětlil.  

Sejbala – já bych asi vyhotovil písemnou odpověď, to bude jednodušší. Jestli je to v rozporu 

nebo není, my se domníváme, že není v rozporu. 

Starosta – já si myslím, že je to možný takhle. Bude tam kvalifikovaná odpověď.   

Mička – můžeme dostat alespoň stručnou informaci k tomu, jestli byly překročeny metry? 

Bavíme se o tom, že došlo k výraznému překročení výšky stavby, tak si myslím, že by 

zastupitelé mohli dostat alespoň stručnou informaci a pak samozřejmě s písemným 

zdůvodněním dopodrobna.   

Sejbal – já jsem si celou záležitost prověřoval, my na téhle zóně, která byla zřízena dodatkem 

č. 1, tak žádný výškový limit nemáme uveden. V průmyslové zóně, která tomu předchází 

máme výškový limit 10 m po římsu. V současné době se staví hala, která má 12 m po římsu. 

Je tam 2 m vazník a celková výška nové haly je 14 metrů, my jsme pro pohled z křižovatky 

Svitavská a obchvat MT, chtěli jsme, aby výška této haly nepřevyšovala stávající zástavbu. 

Tak základ této haly je v terénu snížen oproti současné výšce Kayseru o 5 m. V současné 

době se ta hala staví 9 m nad výšku původního plánu. V územním plánu, co máme závaznou 

část, tak v této lokalitě nemáme stanoven výškový parametr. Máme parametry na tu 

předcházející zónu a máme stanoven výškový parametr na tu průmyslovou zónu, která má 

souvislost s tím obchvatem.  

Kolkop – nechápu, proč je na městském webu uložen územní plán, kde je stanoven regulativ 

8 m. Je to starý dokument, nebo jak si to mám vysvětlit?  

Sejbal – nevím, co je uloženo na webu, ale tohle jsem si prověřoval, protože mě pan Kolkop 

navštívil, tak jsem si to prověřoval, jak to máme s výškami a tak to máme uvedeno 

v dokumentech, které jsou podepsané, schválené.  

Starosta – takže z toho dovozuju, že kolega Kolkop ví, co tam je, že s tebou o tom jednal, že 

jsme si to vyjasnili, takže dost dobře nechápu, proč se tady kolem toho dneska dohadujeme. 

Nicméně dotaz padl, bude na to písemní odpověď.  
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Pro vzít na vědomí, pro zařadit do rozpočtu architekta – 15, 2 se zdrželi   

Přijato usnesení č. 210/Z/070915, 219/Z/070915, 220/Z/070915   

 

Tisk č. 4 – Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 26.08.2015 

Ing. Mička – já bych rád v krátkosti obrátil pozornost na situaci z jednoho materiálu a to je 

komunikace a překopy. Já bych tady jenom doporučil upravit nebo novelizovat stávající 

pravidla činnosti při realizaci nápravy v souvislosti s překopama. Ta situace kdo za co 

zodpovídá je jasná, problém nastává možná v okamžiku, kdy žadatel přijde na odbor majetku 

někdy na jaře, postoupí se to na komunikace, informace dostanou TS jako garant, že to bude 

opraveno v souladu a realizace se posune někdy na říjen nebo konec roku a TS nedostanou 

zpětně vyrozumění o tom, že ta akce probíhá. Pak se můžeme dohadovat o tom, kdo za to 

zodpovídá, jestli to bylo uděláno v souladu s našimi pravidly a pokyny. Jestli jsme schopni 

v té pozdější době vymoci od toho dotyčného, který realizoval překop prostřednictvím nějaké 

firmy, nápravu z hlediska záruk apod. Takže z mé strany vím, že kolikrát vidíme překop, 

který není v souladu, povrch nelícuje původní komunikaci a že dochází k nesouladu mezi tím, 

co by měly TS dělat a pakliže se to nedozví řádně a včas a nemůžou dozorovat tu nápravu 

komunikace do původního stavu, tak potom i to odstraňování následků je komplikované. 

Z mé strany bych navrhl nějakou obnovu nebo úpravu stávajících pravidel s cílem zabránit 

těm problémům v komunikaci mezi odbory, TS a těmi, kteří mají souhlas s překopem 

komunikace.   

Starosta – já si myslím, že tohle mezi TS a OMM funguje, dbá se na to a tu povinnost 

vyžadujeme. Jsou nějaké lhůty, než si ta zemina sedne apod. Myslím si, že se tomu ta 

pozornost věnuje.  

Mazalová – my připravujeme tu úpravu těch pravidel. Měli jsme pocit, že ne všichni, kteří 

mají povolené zásahy do komunikace dodržují to, co mají v souhlasu. Ale ne každý to dodrží 

a udělá to, co v tom souhlasu je. Připravujeme trochu jiný postup. S každou firmou bude 

uzavíraná smlouva a tam budou podmínky ještě více ošetřeny a je smlouva lépe vymahatelná, 

pokud se neplní.  

Odehnal – chtěl bych poděkovat všem kolegům z KV a pochopitelně i všem vedoucím odborů 

za spolupráci.  

Pro vít na vědomí zápis – 17 

Přijato usnesení č. 211/Z/070915  

 

Tisk č. 5 - Jednání finančního výboru zastupitelstva města 

Pro vzít na vědomí zápis, pro uložit RM zabývat se doporučeními – 17 

Přijato usnesení č. 212/Z/070915, 217/Z/070915  

 

Tisk č. 6 - Oprava usnesení č. 139/Z/220615  

Pro schválit opravu chyby – 17 

Přijato usnesení č. 185/Z/070915, 186/Z/070915   

 

Tisk č. 7 - Rozbor hospodaření města k 30.06.2015 a návrh rozpočtových úprav 

Pro vzít na vědomí rozbor hospodaření – 17 

Přijato usnesení č. 213/Z/070915  

 

Tisk č. 8 - Žádost Oblastní charity Moravská Třebová o podporu zřízení sociální služby 

Odborné sociální poradenství s prioritní zaměřením na dluhovou problematiku  
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Pro potvrdit potřebnost, pro schválit finanční spoluúčast – 17 

Přijato usnesení č. 205/Z/070915, 187/Z/070915   

 

Tisk č. 9 - Poskytnutí stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města 

Moravská Třebová  

Pro schválit poskytnutí stipendií, pro schválit uzavření smlouvy – 17 

Přijato usnesení č. 188/Z/070915, 189/Z/070915   

 

Tisk č. 10 - Vzdání se odměny neuvolněného člena zastupitelstva města – člena rady města  

Pro vzít na vědomí vzdání se odměny, pro stanovit výši odměny – 15, 2 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 214/Z/070915, 204/Z/070915  

 

Tisk č. 11 - Stav vymáhání pohledávek k 31.12.2014 z nájmů a služeb bytových a nebytových 

prostor ve správě Technických služeb Moravská Třebová, s. r. o.  

Pro vzít na vědomí – 17 

Přijato usnesení č. 215/Z/070915  

 

Tisk č. 12 - Dohoda o splátkách dluhu na nájmu – Pavlína Hoffmannová  

Pro schválit dohodu – 17 

Přijato usnesení č. 190/Z/070915  

 

Tisk č. 13 - Změna splátkového kalendáře – Štrajtová Jarmila  

Kolkop – jenom dotaz, čím se paní provinila, že má tyto podmínky takto nastaveny? Pokud 

jsem to dobře počítal, přeplatí více než 100 tisíc proti původní ceně.  

Mazalová – paní se ničím neprovinila, paní od nás koupila byt za určitých podmínek, ty 

procenta máme takhle nastaveny. Ale paní nezvládala splácet ty splátky na 7 let, chtěla nižší 

splátky, tím pádem se jí to prodlouží na více let.  

Starosta – jde o změnu úhrady kupní ceny. Nic víc.  

Pro schválit změnu úhrady – 15, 2 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 191/Z/070915  

 

Tisk č. 14 - Návrh řešení nových ploch pro parkování u MŠ na ulici Jiráskova  

Mička – kolegové víte, že jsem byl proti rozšiřování nebo záboru zeleně v té spodní části a 

mám i připomínku k tomu navrženému řešení. Nechci tvrdit, že nikdy bude nezbytné 

parkovací místa vybudovat, ale připadá mně v tom navřeném řešení, že začínáme opět 

odzadu. Když se podíváte v komentáři, tak je zde uvedeno, že by bylo vhodné řešit režim 

parkování vozidel zaměstnanců školky v jiných lokalitách. Já se domnívám, že se mělo  

začít nejdřív tímhle řešením, až v případě, že se ukáže jako nedostačující, tak pak řešit zábor 

veřejné zeleně. Když se podíváte na parkoviště, tak na tom stávajícím parkovišti parkuje 

minimálně jedno, maximálně tři vozidla zaměstnanců školky, tudíž pro potřeby rodičů tam 

zůstávají někdy jen dvě volná místa. Tady jestli vzniknou čtyři parkovací stání, tak je to rozdíl 

jednoho parkovacího místa v případě, že to parkoviště bude určeno jen pro potřeby rodičů, 

kteří vozí své děti. Samozřejmě paradoxy nastávají kdykoli, kdy na parkovišti jsou jedno nebo 

dvě vozidla a rodič zastaví přímo na kraji toho zeleného pásu, který je nejblíž ke vchodu do 

školky a klidně tam to auto zaparkuje, i když mu nic nebrání, aby zajel na parkoviště, ani 

nemusí couvat, jen tam najede. To je možná věcí občasného dozoru městské policie. Z mého 

pohledu jsme nevyčerpali všechny možnosti. Vozidla zaměstnanců můžou parkovat vevnitř za 
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bránou. Je spoustu variant jak otevírat vrata na dálkový způsob. Ten prostor zpevněné 

komunikace ve školce je, ty tři vozidla se tam určitě vlezou, nebo samozřejmě můžou 

parkovat na doporučených lokalitách. Nicméně bych to posunul a dělal nejdřív kroky 

nefinanční povahy, než přistoupit k radikálnímu řešení betonovat zelené plochy zeleně. 

Navrhuji odložit záměr rozšíření parkovacích míst.  

Kolkop – Souhlasím s kolegou Mičkou a možná bych ještě počkal na to, jak dopadne odkup 

Miltry.  

Starosta – Já se domnívám, že s Miltrou to až tak spojovat nelze. Sám za sebe si dovolím říct, 

že to není výstřel do tmy. Je to uvážený, tam ty možnosti až zase tak velké nejsou. Parkování 

uvnitř objektu mateřské školy je problematické. Je to věc názoru samozřejmě.  

Protinávrh odložit – pro 7, proti 7, 3 se zdrželi  

Pro schválit záměr – 10, proti 7  

Nepřijato  

 

Tisk č. 15 - Možnost a podmínky pro umístění restaurace se zahrádkou na náměstí TGM  

Blahová – hodlá vedení město dál s myšlenkou pokračovat?  

Starosta – co je v důvodové zprávě, je to, co je známo.   

Mačát – samozřejmě, že o tom budeme dál uvažovat a přemýšlet, ale chtěl bych upozornit, že 

nové aktivity ve městě nejsou jen problémem vedení města, ale všech zastupitelů, takže 

uvítáme každý námět, jak to řešit.  

Pro vzít na vědomí – 17 

Přijato usnesení č. 216/Z/070915  

 

Tisk č. 16 - Podmínky prodeje bývalého areálu Miltry na ulici Jiráskova  

Blahová – bylo by možné pro zastupitele zorganizovat společnou prohlídku objektu?  

Mačát – je to jeden ze závěrů strategického výboru. Jakmile bude k dispozici nějaký odborný 

posudek, tak vyzveme zastupitele, aby se zúčastnili prohlídky a diskuse k těm dalším 

možnostem a dalšímu postupu. Určitě to uděláme.  

Mička – jen zopakuji to, o čem jsme se bavili na strategickém výboru, s čím jsem vystoupil. 

V tom materiálu v té důvodové zprávě je obsaženo, na co je možné případné budoucí využití. 

Připomněl jsem, že záměrem v rámci politických stran a je to i v zásobníku projektů města je 

vybudování víceúčelového sálu. Já jsem upozornil na to, že bychom si měli říct, co budeme 

chtít v případě víceúčelového sálu, protože tato budova z mého pohledu není vhodná jako 

velkokapacitní sál na plesy, divadla. To by muselo být přestaveno, což vyplývá i 

z plánovaného posouzení možného využití. A na druhou stranu zde máme objekt bývalého 

dětského, o kterém jsme se bavili, že ty prostory by mohly být využity na víceúčelový sál. A 

jestliže si budeme bavil o potřebách menších, tak město naší velikosti nezvládne financovat 

dvě lokality pro kulturu. To si myslím, že je nesmyslné a proto i to plánované využití sál 

míněno přestavba. Dovedu si představit i jiné využití celého prostoru, od rozšíření zeleně po 

vybudování bytové linie po ul. Jiráskova. Možností je vícero a já se stále domnívám, že to 

zadání pro zmapování využití by mělo být pojato komplexně. Měl by se ten, kdo bude 

zpracovávat posouzení dané lokality, zabývat i možností rozšíření bytové, zeleně, parkování, 

vč. navržení kulturních aktivit. Jedna malá připomínka, že tady máme další podklady pro 

rozhodnutí, nevím, jak to bylo míněno, víme o tom, že jsme schválili nějaké záměry, že další 

pořízení nemovitostí mělo být doprovázeno podrobným výhledem financování tohoto objektu. 

Abychom věděli, jaká bude budoucí finanční zátěž. Domnívám se, že ano, ale nemyslím si, že 

30.11. budeme přijímat definitivní stanovisko.  
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Mačát – ani já si to nemyslím, je to průběžný termín, kdy bysme měli dát další informaci pro 

ZM a předtím by proběhlo pracovní ZM, prohlídka objektu atd. 30.11. nějaký průběžná 

zpráva bude, abychom se pohli dál. Ten strategický výbor doporučil, aby teď ten odborný 

posudek byl k tomu, aby se zvážilo, zda rekonstrukce je technicky proveditelná a za jaké 

peníze, jestli má cenu o tom uvažovat. Anebo jestli je lepší provést demolici. Pokud demolice, 

pak je otázka, jak to dál využít. Jestli to využít k výstavbě společenského sálu nebo pro 

bytovou výstavbu, což si myslím, že není vhodné, ale nechci teď dělat závěry. Bude se to 

posuzovat, ale nemyslím si, že to bude teďka zadání pro toho projektanta. Ten bude 

zpracovávat posouzení objektu, v jakém je stavu a možnost přestavby za přijatelné náklady na 

ty účely, který jsme vyjmenovali. Musíme se potom sejít a říct si jak dál. Jestli zvažovat, kdo 

by to posoudil a řekl, to by bylo hodné pro tento účel. Je to těžký rozhodování, pokud by to 

byl objekt v nezajímavé lokalitě, tak bychom o tom ani neuvažovali. Je to v rozporu 

s nějakými pravidly hospodaření, kdy budeme investovat a rozšiřovat majetek města, který 

ani tak nestíháme udržovat. Pravděpodobně by s tím byl spojen prodej nějakého majetku, 

Máme nějaké typy, co by se mohlo prodat. Nebýt to tak strategická a zajímavá lokalita, tak 

bychom to mohli nechat plavat. Ale myslím si, že ZM by mělo rozhodnout, jestli je to tak 

důležité a jít do toho. Na tom je ta velké zodpovědnost, na to je čas a nebude to asi ani v tom 

listopadu.  

Starosta – jednatel nám sdělil, že jim je to jedno, komu to prodají. Já se osobně obávám toho, 

abychom se nestali objetí nějaké kšeftu, kdy nám sem budou navážet na ubytování nějaký. 

Toho se vzhledem k vývoji obáváme. Na to je čas. Budeme muset vědět, když ano, tak co 

s tím.  

Pro uložit RM pokračovat v jednání – 17 

Přijato usnesení č. 218/Z/070915  

 

Tisk č. 17 - Návrh zadání regulačního plánu městské památkové rezervace Moravská Třebová  

Mačát – my jsme na SV se tímto zabývali a zazněli tam některé návrhy a podněty. 

Doporučuji, abychom se těmito návrhy, podněty a záměry zabývali až ve fázi zpracování 

regulačního plánu. Pokud bychom to chtěli zapracovat do zadání, tak musíme znovu 

absolvovat ten proces jednání s občany, jednání s těmi různými organy, které se k tomu 

vyjadřují a protáhlo by se to o dva měsíce. Mohlo by to usnesení být doplněno, že ZM ukládá 

RM zapracovat návrhy a podněty členů SV do návrhu regulačního plánu. Nikoli do zadání, 

ale do konkrétního návrhu.  

Odehnal – já jen malou připomínečku: když se projednával regulační plán města, tak byli 

pozváni všichni občané a mě jenom mrzí, že jsme zde byli tři zastupitelé a jeden občan. Co ti 

občané? Je těžké o něčem rozhodovat, když občan nemá zájem.  

Pro schválit návrh zadání – 17 

Přijato usnesení č. 192/Z/070915  

 

Tisk č. 18 - Pořízení Změny č. 2 územního plánu města Moravská Třebová  

Pro schválit pořízení změny, pro schválit Ing. Mačáta jako zastupitele určeného pro pořízení – 

17 

Přijato usnesení č. 193/Z/070915, 194/Z/070915  

 

Tisk č. 19 - Podmíněný zánik věcného břemene k pozemku na ul. Dvorní  

Kolkop – já když jsem se díval na ty oba záměry, tak v podstatě ten co teďka vidíme na 

plátně, tak je umístěn především na pozemku OMV, tudíž si myslím, že oba žadatelé by mohli 
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být uspokojeni. Firma Stupka invest na pozemku, o který má zájem pan Hloušek, má 

v podstatě jenom autobazar. Můj názor je, že by se mělo vyhovět oběma.  

Starosta – zatím jde o schválení záměru. Což v podstatě vůbec nic neznamená, jestli takhle to 

můžu nazvat. Znovu opakuju, že ať to pan Gargulák prodá tomu nebo druhému, tak to 

nemůžeme ovlivnit. Nám jde jenom o to, aby tam něco vyrostlo, vybudovalo se takové, co nás 

bude opravňovat k tomu, abychom ten zánik věcného břemene mohli provést. Není v tom nic 

jinýho.  

Mačát – chtěl bych připomenout, že my jsme jako první vedli jednání s panem Hlouškem, kde 

jsme se dohodli, za jakých podmínek by město bylo ochotno vzdát se předkupního práva, 

všechno jsme připravovali k tomu, abychom zde dnes schvalovali smlouvu s panem 

Hlouškem, bylo to doporučeno výborem pro strategický rozvoj, ovšem v té době ještě 

neexistoval druhý záměr. Ten jsme dostali nedávno a my musíme rozhodnout, který záměr 

bude pro město efektivnější, lepší. Není to nic proti panu Hlouškovi, jde o to, aby tam vzniklo 

něco, co přinese co nejvíc pracovních míst, něco co zkulturní tu lokalitu. Návrh pana Kolkopa 

uspokojit oba dva, tomu nerozumím, jak by se to dělalo. Ten pozemek je jeden a tam by bylo 

LPG, zatímco Stupka invest by stavěla na pozemku OMV, který by kupovala od nich. 

Nemůžeme ten pozemek prodat oběma. Nebo vzdát se předkupního práva, prodává to pan 

Gargulák. K tomu, jestli to je možný nebo není, my jsme o tom diskutovali na strategickém 

výboru, škoda, že tam nechodíš, jsou tam zajímavý věci, jako člen bys tam mohl dostat slovo. 

Podle mého názoru ten pozemek OMV samotnej by výrazně snižoval životaschopnost toho 

projektu. Nakonec k tomu se může vyjádřit pan Stupka, který tady je, jestli je to reálné, aby 

on budoval autosalon na pozemku OMV jenom a na tom druhém pozemku, aby bylo LPG. To 

já nedokážu posoudit. Myslím si, že to není možné.  

Hloušek – mám tam čerpací stanici LPG a plánoval jsem ještě myčku na osobní auta, tak jak 

vidíte v projektu. Ten areál, co plánuje pan Stupka, tak zasahuje jen rohama do pozemku pana 

Garguláka, kde jsem už před rokem žádal o odkup. Tady jde jen o příjezd, který se dá vyřešit 

hned vedle, tam jsou vlastně dva sjezdy. Teď se tam najíždí na LPG, kousek dál je další sjezd 

přímo do areálu OMV, kde měla dřív stát benzínka. Já tady nevidím žádné zastavovací plány, 

co se týká pozemku pana Garguláka, kde je pouze teda autobazar, podle toho, co jsme viděli 

před chvilkou, že jsou zde jen parkovací místa na auta. Jelikož autobazar skončil před třemi 

roky a nikdo neměl odvaho ho otevřít, tak jsem říkal to LPG aspoň trochu funguje, pokud tam 

bude ještě myčka, bude to přínos pro lidi z Moravské Třebové a okolí. Pokud tam uděláme 

autobazar, kterej vypadá dneska tak, jak vypadá, tak to asi zůstane další roky, než se něco 

bude dít. Tady je dost velká vzdálenost asi 100 m délky pozemku OMV a šířku jsem přesně 

neměřil, počítám v tom širokým místě kolem 70 m, takže autosalon i s autobazarem a 

parkovacími místy by se tam krásně vešel. Co se týká autobazaru současného, který 

v současné době nefunguje, funguje tam jenom moje LPG, tak já jsem tam plánoval udělat 

myčku osobních aut a výhledově, pokud by to situace dovolila, tak i nabíječku na 

elektromobily. Jsme zhruba 200 km od Prahy a dalších skoro 200 km od Ostravy. Teď zatím 

by tam bylo nové oplocení, příjezdy a výjezdy, protože ten pozemek jsem měl jen 

v pronájmu, funguju tam 10 let, stavěl jsem to před 10 roky. Podle tohoto zastavovacího plánu 

nevidím žádnou změnu. Jsou tam jenom ty místa, co měl Melka autobazar, který jsou dnes 

zarostlý trávou. LPG funguje řádově 10 let. Myslím, že záměry jsou shodné pro oba, každý se 

dostane svým vjezdem, nevidím tady problém, mohli bychom dostat šanci oba. To je můj 

názor.  

Stupka – vážení zastupitelé, tak jak máte představenou naši studii, tak když probíhala jednání 

s firmou OVM, tak jsme řešili tu velikost autosalonu a samozřejmě ten autosalon  je zakreslen 
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v té studii ve velikosti, kterou nám umožňoval ten pozemek. Na tom pozemku jsou problémy 

s věcnými břemeny a s ochrannými pásmy. My samozřejmě, otázka toho, že my ten 

autobazar, o kterým je tady řeč, tak my ho potřebujeme k tomu, abychom mohli řešit ten 

autosalon a to k autosalonu patří. Každej autosalon, kterej funguje, tak vesměs k tomu má 

autobazar a nějakou formou bychom tam chtěli dělat veškerý služby pro ty případný zájemce. 

Co se týká těch jednotlivých pozemků nebo vůbec toho vývoje, tak my jsme vyhráli VŘ u 

společnosti OMV na prodej těch zmíněných pozemků OMV. Následně jsme potom jednali a 

jednáme s panem Gargulákem, který vlastní ty pozemky v té přední části, kdy zatím jednání 

probíhají tak, že je ochoten nám to prodat, pokud by se město zřeklo svého předkupního 

práva. A teďka co se týká toho OMV, tak jsme ve fázi, kdy dolaďujeme detaily smluvní 

dokumentace a řešíme ještě nějaký technický záležitosti. Studii jsme navrhli tak, jak ji tady 

vidíte a všechny ty věci měly určitý důvod. Co se týká třeba těch případných sjezdů, tak 

samozřejmě tam jsou dva sjezdy. Jeden, který aktuálně vede do LPG, a pak za ním, v takovém 

obloučku, vede další sjezd. Po tom, co jsme to diskutovali s projektantem, tak máme 

problémy s určitýma nájezdovýma obloukama a různýma věcma, kdy bychom museli potom 

ustupovat s tím autosalonem, zmenšovat to tam a měnit, protože samozřejmě ten pozemek se 

rozšiřuje a ta šířka není až tak veliká. My uvažujeme samozřejmě zatím, protože jsme 

nemohli oslovit žádný automobilky, protože nevlastníme aktuálně ani jeden z těch pozemků, 

tak uvažujeme řádově o třech značkách, který bychom tam rádi umístili včetně servisu. To 

znamená, že ta velikosti bude k tomu příslušná. To znamená, to co nás tam více méně pustí ty 

věci, co na tom pozemku jsou a co budeme schopni jak mít informace po projednání 

s automobilkama, tak v rámci potom projektanta, stavebního úřadu a dalších věcí a případně 

připomínek zastupitelstva města.   

Starosta – znovu zkusím zopakovat, že je na panu Gargulákovi, komu z vás to prodá, či se 

dokážete vy tři domluvit, či dva, ale tady jde dneska o pouhý záměr a není vyloučena žádná 

jiný změna. My to jako město to věcné břemeno odblokujeme až poté, co tam bude to, co 

bude uspokojovat, abych tak řekl, naše představy.   

Kolkop – chtěl jsem se pana Stupky zeptat, kdy o tom záměru začal přemýšlet a kdy dával 

žádost na město?  

Stupka – o záměru jsme začali přemýšlet v momentě, kdy jsme dávali nabídku na odkup 

pozemku od OMV, což bylo někdy v červu/červenci. Od té doby jsme o tom mohli začít 

uvažovat, protože v té době byly předmětné pozemky společnosti OMV k prodeji.  

Hloušek – já jsem třeba taky ještě dneska mluvil s panem Gargulákem telefonicky, vcelku 

říkal, že mě ho prodá, že je mu jedno, komu ho prodá, jakože ho chce prodat, ale musíme se 

domluvit s městem. Já vidím, že bychom se tam vešli oba dva. Ať je to autosalon, myčka na 

auta, plnírna LPG, nájezdy se dají orientovat tak, že i kamion se tam bez problému dostane na 

ten novej pozemek. Mě tam jezdí cisterna s návěsem a stočí se na tom malým kousku, takže 

není problém, aby se i velkej kamion stočil. Co se týká toho bazaru, jak říká pan Stupka, tam 

je poměrně hodně parkovacích míst, aspoň to tak vidím já, i do toho by se vešel ten bazar. 

Tady opravdu je jenom bazar a ten skončil před třemi roky z důvodu nějaké neprosperity pana 

Melky. Podle mýho názorů je přínos občanů Moravské Třebové mít kde natankovat a mít kde 

umýt auto. Když jedu na OMV, kde je jediná myčka v širokým okolí, tak tam třeba čekám půl 

hodiny. Pokud by byly ty myčky dvě, tak je to i z ekologickýho hlediska lepší, než aby to 

někdo umýval před domem. Děkuju za pozornost.  

Starosta – znovu zopakuju, že když se vy dva dokážete domluvit a přijdete s novým návrhem, 

je tady prostor. Znovu říkám, neschvaluje se žádná smlouva, je to jen záměr. Pole působnosti 

je volné.   
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Blahová – nemám osobně nic proti projektu Stupka invest, vypadá to možná jakoby tak 

honosně, nicméně mě zaráží, že my tímto rozhodnutím potápíme podnikatele, který tam 10 let 

funguje a dáme přednost projektu, který je zatím jen velmi jednoduše nakreslen. Neexistuje, 

jak jsme slyšeli, ani smlouva s nějakým autosalonem, že by ten záměr chtěl tady mít a chtěl 

by to realizovat. Z toho mám obavu, že odřízneme stávajícího podnikatele a teď nemáme 

z mého pohledu jistotu, že tam vznikne to, co prosazuje Stupka invest. To je k zamyšlení.  

Mačát – návrh smlouvy o vzdání se předkupního práva obsahuje určité podmínky a pojistky, 

za kterých se překupního práva vzdáme. A tam je možné definovat, to tady ještě není 

konkrétně, proto jsme nechtěli sem předkládat tu smlouvu konkrétní, protože teprve by se ty 

podmínky domluvili. To znamená, že tam bude jednoznačně, to tady možná ještě nebylo 

řečeno, ten začátek toho autobazaru jsou vlastně parkovací místa pro veřejnost. Naše 

podmínka je, aby tam byly parkovací místa pro veřejnost, která jde na Pastýřku třeba. Je tam 

asi 10 míst plánováno pro tu veřejnost. V té smlouvě může být jako první podmínka, že do 

nějakého termínu bude tam to parkoviště, jako druhá podmínka, že bude do nějakého termínu 

stavení povolení na tento záměr, a do nějakýho termínu bude provedena realizace. A až to 

bude, tak se vzdáme předkupního práva. A to samý by platilo pro pana Hlouška, my jsme 

s ním o tom jednali taky, on tam měl, že do dvou let tam bude vybudována ta myčka. Ať je to 

pan Hloušek nebo pan Stupka, vždycky tam budou podmínky, abychom měli garantováno, že 

ten záměr bude realizován.   

Hloušek – ale my jsme se nedostali k tomu pravýmu, kdo to předkupní právo bude mít. Můžu 

já s tím počítat, že to koupím, nebo s tím nemůžu počítat? Jestli mi odpoví pan Mačát. Já jsem 

si za půl roku vyřídil úvěry, je to připravený k profinancování, pan Gargulák, s tím jsem 

mluvil dneska ráno, ten s tím počítá, říkal pokud mně dáte, co mně dáte, tak vám to klidně 

nechám. Ale pořád se tady mluví jen o projektu, co byl vytvořen panem Stupkou a vlastně 

můj projekt představen nebyl. Ty projekty se tam vejdou oba dva bez problémů.  

Mačát – jak RM tak strategický výbor doporučuje, aby zastupitelstvo schválilo, že pro město 

je výhodnější a zajímavější projekt Stupka invest. Tak je usnesení navrženo. Samozřejmě, že 

je tam i podmínka, že musí být majitelem toho pozemku. Takže já nevím, komu to pan 

Gargulák prodá. Pokud by nastala situace, že to nebude chtít prodat Stupka invest, ale vám, 

tak se o tom budeme znovu bavit a posuzovat, jestli to odblokujeme pro vás.  

Hloušek – ale on dává přednost mě, protože já s ním jednám 10 let.  

Mačát – z tohoto pohledu je to otevřené, jsou tam dvě podmínky v té smlouvě o vzdání 

předkupního práva. Že se protistrana zaprvé stane majitelem pozemku a za druhé zrealizuje 

ten záměr, který předložila.  

Starosta – já bych neřekl, že bráníme v prodeji vám. Když si to s ním vyjednáte, tak je to 

vaše. O tom není sporu. Když se stanete majitelem vy, budeme jednat s vámi dál. Když se 

stane majitelem Stupka invest, budeme jednat taky dál.    

Hloušek – já budu majitelem, až to město povolí.   

Starosta – to je naopak. My budeme vyjednávat s budoucím majitelem o uzavření smlouvy, ne 

předem. Až budete majitelem, tak budete pro nás partnerem na uzavření smlouvy. Stejně jako 

Stupka invest. Já myslím, že je to poměrně jasný tohle.  

Kolkop – já jsem to pochopil, jak to bylo myšleno, pokud pan Hloušek jednal s městem půl 

roku a pan Stupka jeden měsíc, tak doporučuju, ať se ten návrh usnesení pozmění, ať tam není 

jmenovaný ani jeden, ať je to vzato obecně.  

Starosta – jedná se o záměr a záměr je záměr, dobře to víte, máte s tím zkušenosti, pokud jste 

působil na městském úřadě.  



Město Moravská Třebová 

 11 

Mačát – nebojme se nahlas říct, kterej záměr doporučujeme pro město jako lepší. Nechat to, 

jak to dopadne. Pojďme říct, jestli je lepší ten nebo ten. Nebo jestli to nevíme, neříkejme nic, 

dobře. Ale přece bychom se měli vyjádřit. Jak to dál proběhne, může se stát, že pan Gargulák 

bude trvat na tom, že to prodá jedině panu Hlouškovi, tak se vrátíme k jednání s panem 

Hlouškem a pravděpodobně uzavřeme smlouvu o vzdání se předkupního práva. To je taková 

zvláštní situace, což jsem nevěděl, že je možný, že ten zájemce to může koupit od Garguláka 

a převezme i to předkupní právo. To už může být jeho, pana Hlouška nebo Stupka invest a 

bude to s tím předkupním právem města. Samozřejmě, že aby do toho investoval, je poměrně 

složitý, takže je nereálný, aby to takhle dopadlo, že by si ponechal na sobě to břemeno 

předkupního práva. Ale majitelem se může stát. To vám nic nebrání, když se s Gargulákem 

domluvíte a zítra podepíšete smlouvu, tak je to vaše s předkupním právem města. A budeme 

se bavit o tom, jestli to zrušíme nebo ne.  

Starosta – my máme tuhle variantu ošetřenou s naším právníkem, takže nepochybujeme, že je 

správná.  

Hloušek – v tom případě můžu podepsat kupní smlouvu s panem Gargulákem.  

Starosta – já už se nebudu opakovat. Jestliže koupíte, koupíte. S předkupním právem.  

Mička – já jsem chtěl něco, co v průběhu zaznělo, kdo přijde na město s tím, že je vlastníkem 

pozemku, tak s tím budeme jednat a tady to, o čem se bavíme je bezpředmětný. Jsou tady dva 

záměry, pan Gargulák to někomu z nich prodá, ten přijde, že je majitelem a město bude jednat 

o zbavení, na základě předloženýho projektu, věcnýho břemene. Já to vnímám tak, že teď se 

tady bavíme zbytečně. V podstatě se tím ani nezabývat dál. Až to bude někdo vlastnit, tak se 

tím můžeme v listopadu zabývat, jestli budeme řešit věcné břemeno či nikoli.  

Starosta – i tak se to dá říct, nebo tak to bylo řečeno.  

Kolkop – pan Mička to řekl za mě.  

Stupka – znovu k tomu našemu záměru. Pokud bysme nemohli řešit ten záměr i v tom prvním 

pozemku, který vlastní pan Gargulák, tak se dostaneme do situace, kdy ten projekt budeme 

muset zmenšovat, různě upravovat a nebudeme ho moct realizovat tak, jak jsme si mysleli, že 

ho budeme realizovat v takovým rozsahu a tak, abychom v té lokalitě vytvořili něco, co by 

trošku vypadalo. 

Hloušek – 100 m dýlky na areál autosalonu je až až dostatečný. Druhá věc je to, berme 

v potaz zájmy občanů. Jestliže si chce občan natankovat pohonný hmoty, nebo koupit auto, 

ojetý nebo nový, nebo umýt auto na nově vybudovaným prostranství, tak k tomu tady má 

možnost. Pokud budeme respektovat názor pana Stupky, tak si maximálně může přijít koupit 

nový auto nebo ojetý.  

Starosta – je to váš postoj a máte na něj svaté právo.  

Stupka – já bych k tomu poslední informaci. Samozřejmě, pokud je tady řešena ta myčka, 

součástí toho autosalonu musí být myčka a je v jednání jestli bude veřejná nebo neveřejná, to 

samozřejmě očekáváme, proto jsme navrhli nějaký projekt a očekáváme připomínky 

zastupitelstva města a jsme připraveni k jednání.  

Blahová – na jednu stranu se o tom bavíme, že to jakoby není potřeba, ale pokud půjde tento 

návrh ke schválení a my ho schválíme, tak pana Hlouška tím uvádíme do značné nejistoty, 

pokud on skutečně odkoupí pozemek od majitele, tak on nemá jistotu po tomto jednání, že 

město bude mít zájem mu to převést ty práva. Tak proč on do toho bude investovat, když 

nemá jistotu, že skutečně bude ten pozemek ze 100 % váš. Z toho mám obavy v případě 

tohoto schválení.  

Starosta – znovu opakuju sám za sebe, že ty šance jsou vyrovnané, důležité je, kdo bude 

našim partnerem, jestli to bude pan Stupka nebo pan Hloušek. Zdůrazňuju znovu, že jde o 
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záměr. Není nic dáno, že se to nemůže změnit. Já jsem řekl, že se mohou zkusit domluvit oba. 

Jestli ta domluva možná je, to nevím. To je mezi nimi a panem Gargulákem.  

Ošťádal – já si myslím, že se tady jedná o něčem, co je předem daný. Tady je napsáno, že ZM 

schvaluje záměr společnosti Stupka. To znamená, že těžko můžeme říct, že záměr pouze 

prodeje pozemku jednomu z těch dvou. A potom se k tomu budeme vyjadřovat znovu. Zde je 

přímo řečeno, že schvalujeme záměr Stupka. Těžko může pan Hloušek předpokládat, že to 

schválíme jemu, když už to bude schválený panu Stupkovi. To usnesení je, tím pádem by tam 

byla potřeba změna. Že pouze schvalujeme vzdání se předkupního práva buď oboum 

společnostem nebo obecně. Nebo se k tomu nevyjadřovat a toto vůbec neschvalovat, jak říkal 

Miloš.  

Starosta – znovu opakuju, že je to názor strategického výboru města a RM, která tuto verzi 

doporučuje a navrhuje zastupitelstvu. Dál už se nebudu opakovat.  

Mačát – já jenom bych se chtěl zeptat, jestli tomu dobře rozumím. Dobře tomu rozumím, že 

navrhujete, že nás nezajímá, co tam bude, ať se to rozhodne samo, nebo chcete říct, který 

záměr je lepší pro město? Nebo nechcete vlastně, že asi. Lépe je to nechat vlastnímu osudu a 

uvidíme, co tam časem bude.  

Kolkop – na začátku jsem říkal, že oba dva záměry jsou tam vhodné, ani jednomu nedávám 

přednost a oba dva jsou realizovatelné. Byť samozřejmě, že asi v jiné podobě, než má pan 

Stupka představu.  

Ošťádal – chtěl jsem říct to samý, že ty projekty můžou být vedle sebe, že teda pan Stupka by 

asi musel zmenšit rozlohu toho autosalonu, ale že by tam prakticky taky mohl vzniknout na 

těch 100 metrech, to asi lze.  

Starosta – už se motáme v kruhu. Přece tady zaznělo několikrát, sám jsem to dvakrát 

připomněl, že to nezbavuje možnosti toho nebo druhého to koupit od pana Garguláka. O čem 

se tady pořád bavíme, jenom chodíme v kroužku.  

Ošťádal – tady ale chceme schválit záměr, že souhlasíme s projektem Stupka invest. To 

znamená, že tam vůbec neuvádíme, že oba projekty jsou u nás otevřený, podle toho, kdo to 

koupí, jak se tady stále bavíme.  

Starosta – je to otevřený v tom, že kdo koupí, ten koupí. Ale nám se víc líbí varianta Stupka 

invst, protože je komplexnější a je rozhodně zajímavější tahle verze. To je názor strategického 

výboru a RM. Jak říká kolega Mačát, proč se bát toho, který záměr se nám víc líbí? Dali jsme 

to najevo, rady i strategický výbor. Je na nás, jak k tomu přistoupit.   

 

Pro schválit předložený záměr – 10, 3 proti, 4 se zdrželi  

Nebylo přijato žádné usnesení.  

 

Tisk č. 20 - Návrh na podání žádosti o převod pozemku od UZSVM  

Pro schválit podání žádosti – 17 

Přijato usnesení č. 195/Z/070915  

 

Tisk č. 21 - Prodej pozemků 102/2 a 103/2 na ul. Marxově  

Pro schválit prodej pozemku – 17 

Přijato usnesení č. 196/Z/070915 

 

Tisk č. 22 - Návrh prodeje nemovitosti – pozemku parc. č. 2637/5 na ul. J. K. Tyla v obci a k. 

ú. Moravská Třebová  

Pro schválit prodej – 17 
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Přijato usnesení č.  197/Z/070915  

 

Tisk č. 23 - Prodej pozemku parc. č. 3791/2 a 3791/32 v obci a k. ú. Moravská Třebová, 

Sušice 

Pro schválit prodej pozemku – 17 

Přijato usnesení č. 198/Z/070915, 199/Z/070915   

 

Tisk č. 24 - Prodej pozemku parc. č. 3564 v obci a k. ú. Dlouhá Loučka  

Pro schválit prodej pozemku – 17 

Přijato usnesení č. 200/Z/070915  

 

Tisk č. 25 - Prodej stavebního pozemku parc. č. 234/3 jehož součástí je stavba bytového 

domu č. p. 219, část Město, ul. Krátká č. o. 6  

Pro neschválit prodej – 17 

Přijato usnesení č. 203/Z/070915  

 

Tisk č. 26 - Návrh prodeje nemovitosti – bytové jednotky č. 148/4 v domě na ul. Olomoucké 

č. o. 22, č. p. 148  

Pro schválit prodej bytové jednotky – 17 

Přijato usnesení č. 201/Z/070915  

 

Tisk č. 27 - Návrh prodej nemovité části hrobky  

Pro schválit prodej - 17 

Přijato usnesení č. 202/Z/070915  

 

Různé:  

Bártová – dovolila bych si poděkovat, a to za to, že jak možná někteří víte, ukončila jsem 

kariéru ředitelky základní školy a považuji za důležité poděkovat jednak zřizovateli, který mi 

umožnil 25 let plodné práce na ZŠ, samozřejmě jsem také spolupracovala s množstvím 

úředníků a hlavně Ing. Buriánkové, která se jeví jako velký odborník a které si vážím i jako 

člověka a která mi byla velkou pomocnicí. Odešla jsem do důchodu a jsem ochotna i nadále 

ve školství spolupracovat, i když nevím, jestli ten čas budu mít takový, protože v současné 

době mě došla akreditace z MŠ a mám oprávnění provádět semináře, proškolovat 

pedagogickou veřejnost co celé ČR, tak se budu věnovat této aktivitě. A což mě překvapilo, 

dostala jsem nabídku od české školní inspekce na spolupráci s inspektorátem, myslím si, že 

mám co říct a budu velmi vážně tuto nabídku zvažovat. Takže ještě jedou všem moc děkuji a 

doufám, že zůstanu dál aktivní.  

Starosta – jen poznámku, že za vedení města jsme se s paní kolegyní rozloučili, osobně jsem 

byl přítomen. Abyste si nemysleli, že jsme to opomněli nebo nějakým způsobem neřešili.  

 

Horáková – jakým způsobem funguje oznamování o přerušení dodávky el. proudu. Nám se 

stalo už po několikáté v Sušicích, že dva dni nešel proud a nebylo to ohlášeno rozhlasem, 

pouze já jsem si toho všimla na poslední chvíli v obchodě Qanto, kde byl malinký plakátek.  

Tak jak to funguje, kdo to hlásí na úřad a kdo je povinen to oznamovat.  

Starosta – někdo by tu odpovědnost měl nést. Mám dojem, že je to nastaveno a povinnost má 

ten, kdo ten proud odpojí na základě nějakého povolení.   

Sejbal – tyto pravidla určuje ČEZ.   
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Zemánek – ČEZ má povinnost informovat občany o přerušení dodávku el. proudu. Z jeho 

pohledu je dostatečné vylepení plakátů v příslušné části města. My jsme se s nimi několikrát 

domlouvali, aby nám tuto informaci poskytli předem i na radnici, abychom byly schopni tuto 

informaci vyhlásili, ale opakuji, že nikde nemají povinnost a oni se trošku vzpírají dělat něco 

navíc, než jim ukládá zákon.  

Brettschneider – praxe je taková, že pracovník ČEZ donese oznámení k nám na sekretariát a 

my to vyhlásíme. Pokud listinu nemáme, nehlásíme.  

Blahová – já doplním pana Brettschneidera, v dobách, kdy byla Pavlína Horáčková, následně 

já tisková mluvčí, pán z ČEZu nosil každé toto oznámení, které jsem zveřejňovala v rozhlase 

a snažila jsem se to duplovat jako aktualitu na stránkách města. A to si myslím, že přerušeno 

nebylo.  

Starosta – bude na místě toho člověka oslovit.  

 

Mička – mám tady 4 záležitosti. První dotaz je v jaké fázi se nachází realizace záměru 

Morava? Proč MTZ je dodáván do domácností 5. 6.? Aktivity inzerované 1. – 4. jsou 

bezpředmětné a chudáci organizátoři, kteří mají naplánovaný akce a občané se to dozvědí 5 

dní po jejich akci. Další mám zamyšlení malé, týká se holandské návštěvy, za mě osobně mě  

je jedno, koho vedení pozve na jakou akci, minimálně bych se přimlouval, abychom dostali 

na vědomí program akcí. Netýká se to jen Holanďanů. Je mi trapné, když potkám kolegy a 

zeptají se, proč jsme nebyli na setkání členů, na BBQ, proč nebyly všichni na setkání členů 

Přátel Vlaardingenu. Tentokrát jsem odpověděl, že jsem o té akci nevěděl, nevěděl jsem, že se 

něco organizuje. Je smutné, když i sami Holanďani říkají, že ty 4 lidi by se na takové akci 

ztratili. Stačí nám dát na vědomí program a my se budeme snažit najít časový prostor na to, 

abychom s příteli, kde ty vazby probíhají ne dva roky, ale víc jak 10 let, tak aby probíhali dál 

a nemusely nastávat zbytečné trapné okamžiky při debatě s nimi. Poslední záležitost mám, 

chtěl bych jako zástupce ISŠ dodatečně poděkovat ZM i vedení města za podporu při 

zavedení nového studijního oboru bezpečnostně právní činnost. V současné době zahajuje 

studium 42 žáků a věřím, že společně s městem, až budou budoucí potencionální příslušníci 

policie ČR, že najdeme způsob jak vypomoci městu při zajištění bezpečnosti formou nějakých 

hlídek nebo činnosti, na které se dohodneme.  

 

Starosta – MTZ – několik let jednáme s vedením České pošty o včasnosti doručování. 

Bohužel to nevede k výsledku, taky s tím nejsem spokojen. Klasickým příkladem je Boršov, 

kde to chodí stále pozdě. Bohužel se nedaří zajistit, aby pošta nechala roznášet tento měsíčník 

svými zaměstnanci. Svěřují to brigádníkům, je to zabalený v letácích a bohužel ta kvalita je 

taková jaká je. Budeme s JUDr. Zemánkovou opětovně vyvíjet aktivitu k nápravě, protože za 

ty peníze nedostaneme tu službu. Nicméně pokud byste měli typ na firmu, která by byla 

schopna zajistit doručování, tak to prosím sdělte. Pokud vám dojde měsíčník se zpožděním, 

dejte to do mailu asistence Jakoubkové, potom to řešíme. Jinou cestu nevidím, než hledat 

náhradní způsob doručování nebo ještě zintenzivnit jednání s Poštou. Pošta nám dala záruku, 

že to bude v pořádku a dva měsíce poté je to pořád stejné. Sám za sebe říkám, že se s tím 

nehodlám smířit.  

Co se týká Kejklí, tak možná na tom něco je, že jsme mohli oslovit přímo vás. Ale já si třeba 

pamatuju, že jsem poslal pozvání zastupitelům na DSK, a když vezmu účast vás zastupitelů, 

tak bych zaplakal. To není až tak, jak jsi to říkal. Je to někde mezi. O tom, co se tu děje 

všichni víte, byl vkladný list v MTZ, kde jste informaci o programu měli. Stejně jako jsme 

vás, jako bývalé starosty jsme oslovit mohli, ale když jsem viděl co se dělo na jaře na DSK, 

tak jsem na to ani nepomyslel. Znovu opakuju, že v tomto směru se hodlám víc zaměřit na to, 

abyste byly zváni. Jsou to stěžejní akce jako DSK, Kejkle, za deset dní je tady festival dny 
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českoněmecké kultury. Určitě budete pozváni a program je 19. – 20. září v muzeu, beru to 

jako sám na sebe.  

Morava – bylo vyhlášeno VŘ na parkoviště a dál je to na tom majiteli, jak pokročí 

s dokončením stavby a následnou kolaudací. Jistě víte, že začal stavět a neměl vyřešeno 

parkování, a najednou zjistil, že by to nezkolaudoval, tak přišel a my jsme následkem jednání 

dospěli k téhle verzi, že složil peníze na účet města a my jsme za ty peníze provedli 

rekonstrukci latinské vinárny, provedli jsme demolici JKP a třetí část je parkoviště.  

 

Starosta - Zítra 8. září přijede do města delegace PK, prešovského samosprávného kraje a 

zakarpatské oblasti, partnerské kraje našeho Pardubického kraje. Dohodnuto je to tak, že 

přijedou na radnici, kde se jich ujmu, mám domluveného pana Kužílka, aby výklad byl na 

úrovni. Do 17 hodin bysme byli na radnici, potom na zámek a ještě bych rád absolvoval 

sportoviště. Kdo z vás by se chtěl připojit k přijetí na radnici, bude vítán. Mají domluvenou 

společnou večeři v restauraci U štiky. Domnívám se, že když jsme se domlouvali o této 

návštěvě, tak jsem o tom ani nepřemýšlel, máme se čím pochlubit. 

 

Z. Ošťádal – chtěl bych otevřít téma nezaměstnanost v MT. Jestli to víte, tak jsme na nejvyšší 

úrovni z okolních měst. Aktuální stav je 8,9 % nezaměstnaných. Přestože nezaměstnanost 

klesá, tak u nás stagnuje nebo se zvyšuje. Polička má 4 %, Litomyšl kolem 6 %, Lanškourn 

pod 4 %, Mohelnice kolem 4,5 %. Nejvyšší mají teda Starý Město a Městečko Trnávka, ty 

mají přes 10 %. Je fakt, že tady je rozvoj firem ve Třebové, který zřejmě nezaměstnávají 

třebovský občany, protože buď teda nemají zájem pracovat. Je otázka, jestli se tím někdo 

zabývá, jestli někdo spolupracuje s pracovním úřadem a ty statistiky sleduje. Protože to téma 

nezaměstnanosti silně ovlivní rozvoj celého města. Lidi nemají peníze, nemůžou nakupovat, 

obchodníci nemají tržby a to všechno spolu souvisí. Když vezmeme Mladou Boleslav, kde je 

průměrný plat v automobilce 45 tisíc, v Rychnovsku taky kole 40 tisíc, ty regiony jsou bohaté 

a mohou vzkvétat. MT v tomhle bohatá není, nevzkvétá, je potřeba se tím zabývat. Vím, že 

možností není moc, ale je to dost zásadní informace.  

Starosta – není to neznámý pojem, máme dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v kraji. 

Příčiny jsou různé, jedna z nich je i ta, že spousta našich nezaměstnaných si odvykla o práci 

usilovat. To je moje přesvědčení. Já vím, že bylo před měsícem 8,4 %. Kolik je teď nevím, 

nicméně my pro to můžeme dělat to, že schválíme změny územního plánu, abychom mohli 

budovat další průmyslovou zónu, to je jediná cesta. Těžko se prokopáme k rapidnímu 

poklesu. Druhá věc je ta, že je potřeba s těma firmama komunikovat, spolupracovat a snažit se 

jim pomoct řešit rozšiřování apod. Příkladem je Atek, kde se staví. To, že sem navážej cizí 

zaměstnance, to je bohužel někdy pravda, ale bohužel proto, že oni si mezi našimi 

zaměstnanci nevyberou. Nechci zpochybňovat režim, někteří nevydrželi ty nároky a tak dále. 

To není na mně, abych to posuzoval.  

 

Mačát – už to tady bylo řečeno, údaje máme, bavíme se o tom jak na SV, tak při jiných 

příležitostech. Myslím si, že je důležitý, že se nám podařilo provést změnu územního plánu a 

rozšířit průmyslovou zónu. Je tam ještě potencionální plocha, kterou by rád využil Protechnik 

consulting. Jak to bude reálné, tak o tom budeme jednat. Chtěl bych ještě uvést další rozvoj, 

který plánuje Rehau, to staví mohutně a jedná o průmyslové zóně za střelnicí, kterou by chtěli 

taky koupit pozemky. My se snažíme podnikatele podporovat, teď budeme mít v ZM záměr 

sněmy pozemku tak, abychom vytvořily parkoviště k průmyslové zóně pod Kayserem. 

Zahajujeme jednání pro přístupovou cestu do Rehau. Je to ostuda, jak to vypadá. Vozovka je 

Linhartic, pozemky jsou PK, nikdo se k tomu nehlásí. Budeme navrhovat ZM, abychom to 

převzali bezplatně do vlastnictví a pomocí dotací vybudovali solidní přístup chodcům, 

cyklistům a autům. To se snažíme aspoň dělat. Nevím, jestli máte někdo nějaký nápad. Může 



Město Moravská Třebová 

 16 

to souviset s rozvojem cestovního ruchu, výsledek není až takovej, jakej bychom si 

představovali. Třeba ty hospody jsou pořád na stejné úrovni, nijak se pohostinství a ubytování 

nerozšiřuje. Znovu říkám, pokud máte kdokoli jakejkoli nápad, jak ještě podpořit podnikání, 

jak snížit nezaměstnanost, tak každej nápad je vítanej.  

 

Odehnal – jak vypadá situace s dětským dopravním hřištěm? Proběhly zprávy, kolik dětí 

umírá na vozovkách, jaký je záměr další s dopravním hřištěm, jestli se uvažuje o tom, že se to 

od autoklubu, co se s tím bude dělat, protože je potřeba, aby ta parta, která kolem toho mnoho 

let dělala, měla šanci pro ty děti něco obnovit. Široce tady diskutujeme o tom, jak rozšířit 

podnikatele, já to plně podporuji, mám dotaz, aby se se nestalo, jak nám ubývají obyvatelé a 

hrozím se okamžiku, kdy klesneme pod 10 tisíc.  

Starosta – stran odkupu dopravního hřiště nemáme odezvu od automotoklubu.  

Z. Ošťádal – jsem členem výboru autoklubu a něco o tom vím, my to pronajímáme několik let 

městu za 15 tisíc ročně, s tím, že platíme srážkou 17 tisíc, takže nás to stojí – 2 tisíce, proto 

přišla od města nabídka odkoupit pozemek. Tam je otázka, že je to velkej pozemek, je to 

otázka nabídky. To je majetkem autoklubu, není to jen tak symbolicky a autoklub potřebuje 

peníze pro svou činnost. Neproběhla jednání. Zvažuje se, za jakou cenu by se to odprodalo. 

V autoklubu jsou staří členové, kteří to nechcou prodat, novým členům je to jedno. Je tam 

konflikt, není to tak jednoduchý.  

Starosta – je slušné na to reagovat a odpovědět. My jsme schopni to využít k různým 

aktivitám. Stejně tam ty akce děláme.   

Odehnal – to dopravní hřiště se vybudovalo za peníze české státní pojišťovny, všechno to 

bylo vybaveno, takže jsem předpokládal, že autoklub, na který přešel majetek bezplatně, že by 

se mohl opačným způsobem zachovat vůči městu. Po mnoha let byl autoklub podporován 

městem. Stálo by to za zvážení. Nechci vám do toho moc povídat.  

Starosta – požádal bych tě Zdenku, abys to tlumočil do výboru a vešli jste s námi v kontakt, 

jestli máte nebo nemáte zájem.    

 

Odehnal – jak to bude s těma občanama? Když půjdeme pod 10 tisíc.  

Starosta – to je budoucnost několika let dopředu. V dohledné době nám nehrozí. Padáme, ale 

pod 10 tisíc, když se město dostane, tak to bude do 8 – 10 let. Já ty počty sleduju, teď je 

k poslednímu 10 435. V těch statistickách je číslo nižší, ale tam nejsou započítaní trvale 

hlášení cizinci. Pokles letos není tragický.  

Odehnal – vycházím z toho, že mám dvě vnučky, který pracují v Brně a mají trvalý pobyt 

v MT. Takovejch dětí je spousty, a kdyby se to vdalo, oženilo, tak abychom se nedivili.   

Starosta – já na to nemám co říct. Mladí nechcou rodit no. Bohužel porodnost zvyšují ty, o 

který moc nestojíme. Víc nemůžu říct, abych nebyl osočen, že jsem se někoho dotkl. Mladé 

ženy, dneska není doména, aby rodily po dvacátém roku, většina je to v pozdějších letech. 

Jestli máte nápad, jak tomu pomoct, tak sem s ním.  

 

Kolkop – já trošku z osobního pohledu, já jsem si tady chvíli mohl připadat jako uličník, když 

jsme se bavili o SV, důvod proč nedocházím je ten, že páteční termíny ve 4 hodiny jsou pro 

mě nevhodné. Druhá věc, já doufám, že se k sobě budeme chovat nějak seriózně a poprosím 

pana Mačáta, aby mi netykal. Děkuji.  

Starosta – já myslím, že to není problém. Já vám vykám celou dobu, co se známe. Já si na tom 

zakládám.  

Mačát – pro mě to taky není problém, abych vám vykal pane Kolkop, ale co se týče té účasti 

na výboru, tak my jsme schvalovali ty termíny hned na začátku, jsou schválené na celý rok, 

takže pokud byste měl s těmito termíny problém, je možný abyste to řekl hned, ale pokud ten 

termín vyhovuje všem, tak pak by bylo nejlepší odstoupit a nominovat tam někoho jiného. 
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Ale nechodit tam a potom psát něco na facebook a rozšiřovat nějaký takový informace, který 

nejsou.. no, nebudu to rozebírat. To je škoda, to je zbytečný. Můžeme si to vyříkat, SV 

funguje korektně, jsou tam rozumný názory, respektujeme se navzájem a já nemám problém 

respektovat i vás a vaše návrhy. Pokud ten čas na to není, je zbytečný tam být. Já jsem to 

nechtěl ani navrhovat, abyste odstoupil, ale zvažte to sám, jestli to má smysl nebo ne. 

Můžeme zkusit projednat jinej den, ale řešili jsme to nedávno, ale znovu jsme se shodli, že 

pátek je nejvhodnější pro všechny. Který by teda vyhovoval vám? Kterýkoli kromě pátku? 

Oslovím ještě členy výboru, ale bavili jsme se o tom předposlední výbor. Zkusím to znovu, a 

pokud budu mít odezvu že ano, zkusím to jindy. Pokud by to nešlo, tak dám vědět a skutečně 

to zvažte, jestli to má smysl nebo ne.  

Blahová – jestli zmiňujete příspěvek na facebooku ohledně Ateku, tak ten jsem tam psala já. 

A myslím si, že vybídnout občany, aby vyslovili svůj názor, není nic špatného. Čtěte ten 

profil, když ho čtete, tak pozorně.  

Starosta – já osobně s facebookem nekamarádím, já se nebudu s nikým natahovat, s nějakým 

anonymem. Kdo chce něco mě vytýkat nebo se o něčem bavit, tak prosím, sedneme si proti 

sobě ke stolu. Já se do těchto diskusí nenechám zatáhnout. To říkám zcela zodpovědně.  

Facebook pro mě není partner. Pro mě je partner ten, kdo se mnou chce o čemkoli jednat. Já 

dávám tohle na vědomost. Já se nebráním žádnému jednání příjemnému i nepříjemnému. 

Nebudu se natahovat s nějakým anonymem na facebooku a nechat se třeba vláčet nebo 

pomlouvat. To je moje stanovisko. Kdo si píše co na facebooku, to je jeho boj, ne můj. Tím 

neříkám, že ostatní zastupitelé na to nemusí nahlížet stejně. Já na to stejně nahlížet budu, 

pokud se nestane něco převratnýho, co by mě dokázalo přesvědčit. Zatím k tomu nemám ani 

jeden důvod.  

 

Občan – krátký příběh začal roku 2012, když nám TS udělali kanál na ul. Olomoucké. Do 14 

dnů někdo ukradl mříž, dali jsme tam kus betonu, aby tam nepadaly děcka. Šel jsem na TS a 

byl jsem ujištěn, že to bude všechno dáno do pořádku. Chodím tam teď každý rok, i letos 

v květnu jsem tam byl. Je září, to bude hotový, chlapi tam přijedou. Bohužel nic, přemýšlel 

jsem, kdy jsem udělal chybu, asi to bylo ve volbách. Děkuji vám.  

Starosta – já o tom problému nevím. Jestli ti to ta osoba slíbila nápravu a nesplnila tak to 

v pořádku není.  

Horčíková – nevybavuju si, že jsme spolu mluvili. Pokud to je kanál na Olomoucké, dali jsme 

to SUS, která je správce vpustí.  

Starosta – prověříme to a nezůstane to bez odezvy. Paní jednatelka zjistí, jaký je stav věci a 

navrhne nápravu.  

 

Starosta – dovolím si upozornit, že 2.11. bude mimořádné jednání ZM k některým 

investičním záměrům jako je Miltra, ul. Dvorní a některé záležitosti, které budeme muset 

projednat. Tak si prosím udělejme čas, abychom tu neseděli zbytečně v malém počtu.  

 

Mačát – jeden z důležitých bodů, kvůli kterému budeme mimořádné ZM svolávat, je zapojení 

se do projektu singletracky, je to projekt společný s Poláky, kde je možnost získat dotaci až 

90 % na vybudování singletracků, tratí, o které je zájem. Máme podnět od cyklistů a míříme 

to i mimo město na turisty. Byly by to dva okruhy – jeden kolem Hradiska a jeden kolem 

Pastýřky. V rámci toho projektu je možné žádat i o dotaci na parkoviště. Myslíme si, že je to 

dobrá příležitost, rozjedeme přípravné práce, zpracování studie a do 10.11. musíme schválit v 

ZM podepsání té přístupové smlouvy k tomu projektu. Pokusíme se informovat včas o tomto 

projektu, abyste měli informace, pošleme vám odkazy a rozhodovat bychom měli toho 2.11.  
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Zemánek – já bych ještě doplnil ten uvažovaný program toho mimořádného ZM. Do RM 

bude předložen materiál, který se týká projektu protipovodňových opatření, který spočívá 

jednak v navázání komunikace povodňových záležitostí s městským rozhlasem, a je s tím 

spojena i kompletní výměna a modernizace městského rozhlasu. Je tam významná část 

podpory ze státních prostředků. Pokud RM tento projekt doporučí, bude předložen do 

mimořádného ZM, protože termín uzávěrky přihlášek je 13.11.  

 

Starosta – dozvěděli jste se, co má být předmětem jednání na mimořádném ZM. Děkuji za 

účast.  

 

Konec 17:20 hod.  

 

V Moravské Třebové 07.09.2015 

Zapsala: Bc. Petra Jiroušová   

 

 

Ověřovatelé zápisu: 
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      starosta města 


