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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne  8. února 2016 od 15:00 hod 

v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni: 19 členů ZM (dle prezenční listiny), tajemník MěÚ 
 
Omluveni: Ing. Zdeněk Ošťádal, RNDr. Josef Ošťádal 
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 285/Z/080216 - 320/Z/080216 
 
Návrhová komise: Mgr. Vágner, Ing. Mička 
Pro jmenuje – 18 
Přijato usnesení č. 314/Z/080216 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bc. Bártová, M. Horáková  
Pro jmenuje - 18 
Přijato usnesení č. 315/Z/080216 
 
Program: 

1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  

2. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 27.1.2016 

3. Jednání finančního výboru zastupitelstva města  

4. VSR rezignace a návrh na jmenování  

5. Závěrečná rozpočtová úprava 2015 

6. Žádosti poskytovatelů sociálních služeb (poskytujících služby mimo naše 

město) o finanční příspěvky v roce 2016  

7. Změna výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, vyplývající 

z nařízení vlády č. 352/2015 Sb.  

8. Návrh na zrušení vnitřního předpisu č. 7/2011, Pravidla pro čerpání půjček 

z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová (FRB) 

9. Jmenování velitele Městské policie Moravská Třebová  

10. MAS MTJ změna zástupce města  

11. Projednání návrhu na smír s VRV, a. s.  

12. Vklad majetku město do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 

Moravskotřebovska  

13. Informace o postupu jednání ve věci areálu Miltra  

14. Informace o možnostech financování revitalizace brownfieldů  

15. Seznam objektů města, které lze nabídnout k prodeji  

16. Prodej plynárenského zařízení  

17. Smlouva o odstoupení kupní smlouvy uzavřené mezi Městem a společností 

ALZCARE 

18. Prodej pozemku prac. č. 2942 a 2943/2 v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová, část obce Předměstí společnosti ATEK 

19. Prodej pozemku parc. č. 58/3 a 61/4 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Farní  
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20. Prodej části pozemku parc. č. 2711/69 v obci a kat. území Moravská Třebová, 

ul. Jiráskova  

21. Směna pozemků mezi Městem a Greplovými v obci a katastrálním území 

Moravská Třebová, Udánky  

22. Podání žádosti o převod pozemků, komunikace Rehau  

23. Návrh na podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí pozemků od 

Pardubického kraje  

24. Návrh podání žádosti o převod a následné nabytí pozemku od ČR, Povodí 

Moravy  

25. Josef Kolář – dohoda o úhradě dluhu na nájmu  

26. Žaloba o určení vlastnického práva k nemovitostem v areálu Sociálních služeb 

města MT – informace  

27. Jmenování člena finančního výboru zastupitelstva města  

 
Pro schválit program 
Přijato usnesení č. 285/Z/080216 
 
Tisk č. 1 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 306/Z/080216 
 
Tisk č. 11 - Projednání návrhu na smír s VRV a.s. 
Pro neschvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 305/Z/080216 
 
Tisk č. 26 - Žaloba o určení vlastnického práva k nemovitostem v areálu Sociálních 
služeb města MT – informace 
 
Mička – já jsem se chtěl zeptat, jak by to dále probíhalo, když by soud prohlásil, že to bylo 
neplatné. Jaký by byl další postup. Někde v tom textu bylo také zmíněno, že kongregace má 
zájem zachovat soc. služby. Jaký by byl další postup v této záležitosti? A jaký je stav 
připravované rekonstrukce, kterou jsme schvalovali v listopadu?  
 
Starosta – já bych požádal doktora Skoupého, aby vyjádřil svůj názor na tuto věc. Protože jak 
to asi může dopadnout, to si jistě umíme mnozí představit.  
 
Skoupý – ta věc je poměrně čerstvá, žaloba přišla před třinácti dny, my se musíme soudu 
vyjádřit, nicméně proběhlo už jednání s ÚZSVM ohledně shodného postupu ve věci téhleté 
žaloby a je opravdu velice předčasné vyjadřovat se k platnosti či neplatnosti smlouvy, který v 
roce 2010 byla uzavřena mezi námi a státem. Pokud bych měl nějakým způsobem nastínit 
další postup v případě, že by smlouva byla uznána za neplatnou, tak majetek by se vrátil státu 
a pravděpodobně stát by byl vyzván církví k vydání tohoto majetku. Stát by se bránil vydání 
majetku tím způsobem, že nejsou dány důvody pro vydání majetku, protože se nejedná o 
majetek původem církevní. To z toho důvodu, že původní církevní majetek byl z větší části 
jaksi zlikvidován, došlo tam k demolicím a ten nový majetek, který slouží nyní k provozování 
sociálních služeb, tak byl již budován poté, co pozemek a původně církevní majetek přešly na 
stát. Takže podle mého názoru by zde byly dány závažné důvody k tomu, aby stát ten majetek 
církvi nedal, nevrátil. Respektive vrácena by byla pouze část a to je ta původní kaple. Nicméně 
já osobně se domnívám, že první a prioritní otázkou je otázka vznesené neplatnosti darovací 
smlouvy mezi městem a státem. A zase se domnívám, že církev bude mít velice těžké prokázat 
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neplatnost této smlouvy. Myslím si, že je platná prostě. Nedošlo k žádnému obcházení či 
porušení zákona. Takže to bude skutečně řešeno jako prvotní otázka.  
 
Jílek – já jsem tady v tom materiálu nenašel žádný informace o těch jednáních, které proběhly 
mezi městem a kongregací před tím, než ta žaloba byla podána. Tak si myslím, že bysme si 
jako členové ZM zasloužili aspoň krátký souhrn toho, kdo na těch jednáních byl za město, o 
čem se tam jednalo a jaké jsou ty třecí plochy, nebo kde jsou ty požadavky, kterým město 
nemůže vyhovět. Protože předpokládám, že je tady možnost mimosoudního vyřešení toho 
sporu.  
 
Starosta – domníváme se, že poslední písemný záznam o jednání, který byl podepsán 
jednajícími stranami, je z 25.11.2015, který máte v materiálu. Předchozí veškerá jednání, která 
probíhala a u kterých já jsem samozřejmě nemohl být, tak probíhala v podstatě tak, jak 
probíhala a nebyl dohledán žádný písemný záznam o obsahu jednání a podepsán stranami 
zúčastněnými. Všichni si zasloužíme, abysme takový záznam nebo záznamy měli k dispozici, 
ale bohužel nejsou.  
 
Jílek – já nevím, jestli jsme si dobře rozuměli, mě zajímá jednání mezi městem a kongregací, 
který proběhlo před tím, než ta žaloba byla podána. Já tady mám pouze usnesení okresního 
soudu, možná mám nekompletní materiály. Usnesení okresního soudu, já tady mám tu žalobu, 
já tady nemám nic jinýho. Žádný záznam z jednání z 25. 
 
Starosta - tomu rozumím. Je tam poznámka, poslední odstavec, kde se hovoří o tomto jednání 
25. Záznam z jednání samozřejmě k dispozici být může, nicméně je jenom toliko vypovídající 
v tom, že nám bylo něco oznámeno, co hodlá kongregace učinit a také to učinila. Z jejich strany 
ten záznam také nebyl podepsán. Takže s ním nemůžeme nakládat, jako s oficiálním 
dokumentem.  
 
Martínek – no tak já samozřejmě o tom, co bylo před tím, nevím. Já jsem se o tom dozvěděl v 
zásadě  až víceméně to bylo podáno. Můžu zastupitelstvo informovat o tom, že jsem soukromě 
jednal v této záležitosti. Zcela soukromě, na což byla kongregace upozorněna, že je to 
soukromá záležitost s cílem najít nějaký jiný řešení, než soudní. Na to, co se ptal Miloš ohledně 
té dotace, to je sice složitá odpověď, protože to zatím nevíme, ale sám víš dobře, jak to vypadá 
v takových případech, tak s velkou pravděpodobností stát nebude přidělovat dotaci do 
zařízení, které je nějakým způsobem postiženo nějakou žalobou. Ale 100 % to samozřejmě 
říct nelze, ale zatím taková praxe běžně je. Takže na to můžu odpovědět jenom tak. Pokud se 
týká těch mých soukromých jednání, tak v podstatě já jsem na nich slyšel jenom jeden návrh, 
a to návrh, aby město vrátilo ty pozemky s tím, že církev je za nějakou symbolickou hodnotu 
pronajme zase zpátky městu. Ale stejně jako já jsem tam jednal soukromě, tak jsem byl stejně 
tak upozorněn, že oni jsou tam v zásadě taky soukromě, protože tam na to mají určitý nástroje 
a potom v komunikaci, kterou jsem s něma vedl písemnou dejme tomu, tak je upozorněno, že 
to jednání by nemělo k mému překvapení teda, by nemělo se vést kongregací, ale s 
arcibiskupstvím olomouckým. Je to pro mě velký překvapení, protože v zásadě z církevního 
práva jsou majetkově františkánky samostatný, tak jak jestli si pamatují pamětníci, jak bylo to 
jednání s františkány, že jo, ta dohoda taky nakonec byla uzavřena s františkány přímo, nikoliv 
s jakoukoliv jinou součástí katolické církve. Nicméně je to jediný písemný materiál, resp. 
esemeskový materiál, který jsem momentálně k tomu dostal. Takže víc k tomu nemůžu říct. 
Osobně se domnívám, že prostě ten postup je poměrně devastující a pevně doufám, že se 
najde nějaké rozumné řešení, které v té devastaci nebude pokračovat.  
 
Jílek – já to zkusím do třetice všeho dobrého, doufejme. Tady je napsáno, že v listopadu se 
uskutečnilo z iniciativy církve jednání zástupců vedení města se zástupci kongregace. Ptám 
se potřetí, jestli z tohoto jednání existuje písemný záznam a pokud ne, tak jestli nám ten, kdo 
na tom jednání byl přítomen, dokázal v pěti větách říct, čeho se to týkalo.  
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Starosta – ta otázka zazněla úplně poslední a poprvé. Takže já se pokusím na ni odpovědět. 
My nejsme nevzdělaní, ani hluší, to si trošku musím postesknout nad tou invektivou. Prostě 
ohlásila se ta představitelka kongregace s právním zástupcem Mgr. Hykyšem a 25. nás 
navštívili, přítomný jednání jsem byl já, kolega Mačát, paní Mazalová za majetek, kde nám 
bylo oznámeno, že kongregace má do konce roku poslední možnost, jak se domáhat vrácení 
majetku. Tzn. restitučně. Jak tady řekl kolega Martínek, tak zaznělo několik slov o tom, že 
bysme se mohli domluvit na nějakém smíru, ale nic konkrétního tam nebylo. Nicméně ty 
myšlenky, které tam zazněly, se trochu rozcházely s tím, co tady řekl pan kolega Martínek. 
Takže nemá smysl, abych to tady rozebíral. Jsme teďka v rukou soudu a záleží, jak se situace 
bude vyvíjet, zda se podaří zajistit nějaké podklady, dokumenty z minulosti a podobně. 
 
Mačát – aby byl pan Jílek ještě víc uspokojen než je teď, tak zkusím ještě doplnit tu informaci. 
Skutečně není z toho žádný zápis, žádný oficiální zápis, který by byl podepsaný ani z jedné 
strany. To, co říkal pan starosta, tak proběhlo. Ještě tedy oni naznačili, že je možné jednat o 
nějakém narovnání nebo dohodě mezi městem a církví s tím, že já jsem se ptal, jaké ty 
podmínky by byly. Oni řekli, že podmínky by mohly být např. takové, že budou mít garantován 
přístup do kaple, což vůbec není žádnej problém, to mají už teďka. Takže to je samozřejmostí. 
Potom, že bychom převzali kostel na hřbitově do majetku města a opravili ho. To, co oni 
nedokázali za posledních několik desítek let. Což taky není úplně špatný návrh a podle mého 
názoru by byl akceptovatelný. Dál měli představu, že opravíme nebo zajistíme opravu střechy 
fary a fasády kostela. To už je trošku problém, protože to není náš majetek a asi by to jen tak 
jednoduchý nebylo. Nicméně jsme to nezavrhli, řekli jsme dobře, pošlete nám informaci, jestli 
dáte žalobu a současně napište, za jakých podmínek byste byli ochotní se dohodnout dohodou 
o narovnání. Přišla žaloba a nepřišlo nic víc, takže nevím ty podmínky, zda platí nebo neplatí, 
ale spíš si myslím, že ne. Ale určitě budeme hledat tu cestu smírnou, abysme došli k nějakýmu 
korektnímu řešení, pokud se to podaří, protože skutečně jinak bude zablokována veškerá 
dotace a my zdaleka nejsme schopni tam zrealizovat ty záměry rozvoje sociálních služeb, 
které máme připraveny.  
 
Martínek – já jenom pro pořádek, abyste věděli, protože to má samozřejmě delší historii. 
Bohužel z žádných jednání, které s ním byly v průběhu času jednány, tak není žádný písemný 
jimi podepsaný zápis, což je bohužel smutné. Ale nicméně to klíčové jednání první proběhlo 
přímo s řádem, a to na konci 90. let, kdy se rozhodovalo o tom, jestli se ten domov důchodců 
bude opravovat nebo nebude opravovat. A tehdy pan Maléř, jako tehdejší ředitel domova 
důchodců byl osobně za tehdejší představenou kláštera, který mu, když to volně zparafrázuju, 
tak jak to připomněl znovu na radě, sdělila, že františkánky jsou školní řád, že neví, co by si 
počaly s domovem důchodců a že o domov důchodců nepožádají. Což pravděpodobně splnila, 
protože vzápětí jsem se obrátil na tehdejšího premiéra dopisem, což byl Klaus. Kde jsem ho 
žádal, protože tehdy se vytvářel seznam těch zařízení, které měly být církvi vydány. Jestli si 
pamatujete, tak ono to bylo taky spojený s tím, že se něco vydávalo a zároveň stát vytvořil 
poměrně masivní rezervu finanční, kterým v těch objektech, kde byly například sociální 
zařízení jako domovy důchodců, ústavy atd., tak zajistil finanční prostředky, aby se mohli 
postavit nové. Typický příklad je Borotín, Velké Opatovice, kde ve Velkých Opatovicích je 
postaven nový ústav. Nicméně my máme potom přípis od tehdejšího ministra kultury, což byl 
pan kolega, my se známe dlouho, tak mu řeknu kolega, Talíř, kde nám sděluje, že církev o 
tyhle budovy nepožádala. To znamená, to je tak jediný materiál, který k tomu máme. A oni se 
teďka domáhají toho vydání na základě zákona o půdě, nikoli na základě restitučních zákonů. 
Takže to je v zásadě, abyste byly úplně informováni o celé záležitosti. Já pevně doufám, že 
dojde k nějakému rozumnému kompromisu. Mimochodem zítra mám v Praze jednat o milionu 
korun na opravu střechy toho dotyčného kostelíka. Můžu si jenom povzdechnout, protože těch 
peněz tam šlo mnoho a můžu si jenom povzdechnout, že některé věci jsou řešitelné bez žalob. 
Ale to je jen můj soukromý povzdech.  
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Mička – v kontextu informací, které tady zazněly, si myslím, že ten postup, který je teďka, je 
úplně standartní, tzn. nějaká strana se domáhá svých práv. Já bych se domníval, že se měli 
domáhat nebo uplatňovat náhrady vůči státu, který převedl majetek. Určitě město v této fázi 
nemůže ustupovat, aby něco vydávalo. I když by mělo nějakou vůli ke smíru a musíme čekat 
bohužel na výsledek soudního sporu.  
 
Skoupý – my ani nemůžeme vydávat, my máme smlouvu se státem, že 20 let nepřevedeme 
ten majetek, nezcizíme, nepronajmeme, neuzavřeme věcné břemeno, neuzavřeme zástavní 
smlouvu, a že bude 20 let sloužit veřejným účelům, ve formě tak jak teď slouží. Takže my ani 
nemůžeme v podstatě. To jsme tím trošku limitovaní. Nicméně pokud bude mimosoudní 
jednání a bude dohoda mezi církví, námi a státem, vždycky to bude lepší.  

Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 313/Z/080216 
 
Tisk č. 2 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 27.01.2016 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 287/Z/080216 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 308/Z/080216 
 
Tisk č. 3 - Jednání finančního výboru zastupitelstva 
 
Mačát – mně není úplně jasný ten plán činnosti FV. Tady je to rozvrženo na nějaký 
dvouměsíční období. To první období je leden až únor, je tady napsáno, že bude projednáván 
rozpočet a návrh rozdělení neinvestičních dotací. Tak se chci zeptat, ten výbor byl 1.2., bude 
ještě další v únoru, kterej bude projednávat ten rozpočet? Protože ten se neprojednával, že jo.  
Takže nevím teďka, kdy ten rozpočet bude projednáván, jestli 8.3., ale tam na březen a duben 
to v plánu není. Tam je projednání návrhu rozpočtových změn, což podle mého názoru žádný 
změny nebudou v tomto období. Takže není mi to prostě jasný. Potom tady je možná chyba v 
termínu, nebo jsem měl nějakej špatnej výtisk tam je plánovanej FV na 28.09., což je můj 
svátek a státní svátek, tak nevím, jestli je to myšleno doopravdy.  
 
Jurenka – v tom datu určitě došlo k chybě, chtěl jsem na to upozornit, abyste si to opravili, 
protože tam je napsaný 28.09, správně je 29.08., došlo tam k překlepu a byl jsem na ro 
upozorněn až dnes, nikdo si toho nevšiml ani na FV, ani v průběhu schvalování, takže to se 
omlouvám. A co se týká plánu činnosti, plán činnosti jsme nějakým způsobem tvořili na základě 
nějakých předběžných návrhů z odboru financí, pomáhala nám s tím paní Buriánková. Co se 
týká rozpočtu, máme ho v plánu mimořádně na úterý 8.3., správně bysme měli mít jednání 7.3. 
v pondělí, ale posunuli jsme to, protože jsme dostali informaci, že7.3. o tom teprve bude 
závěrečně jednat rada, takže jsme poprosili členy FV, abychom udělili termín mimořádně v 
úterý, kde bychom měli dostat rozpočet na rok 2016 ke schválení.      
 
Starosta – pokud se pamatuju, tak jednání FV předcházelo jednání rady města. Co se týká 
rozpočtu. Jestli to chcete jinak, je to na vás. Já jenom si to dovolím poznamenat, protože tak 
to bývalo v minulosti. Protože rada ještě může projednat vaše podněty na nějaké změny či 
doplnění a může to dát do svého doporučení zastupitelstvu. Jurenka – já bych k tomu chtěl 
říct, že tenhle termín jsme zvolili na zákl. upozornění paní Buriánkové, že bude lepší to 
přesunout na úterý, ohledně toho, abychom dostali závěrečnou zprávu z rady. Přednesl jsem 
to na FV, ten s tím souhlasil. Můžu se zeptat, jestli se chtějí sejít mimořádně před tím, ale asi 
bych to nechal takhle.  
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Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 288/Z/080216 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 309/Z/080216 
 
Tisk č. 4 - VSR rezignace a návrh na jmenování 
 
Mačát – já bych rád při této příležitosti rád poděkoval panu Truhlářovi za jeho práci ve 
strategickým výboru, které si vážím. Myslím si, že vždycky přistupoval ke všemu korektně a 
byl aktivní. Současně bych mu chtěl poděkovat za to, že se zapojil velmi aktivně do práce týmu 
pro nový web města, který, myslím si, že je na velmi dobré úrovni.   

 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 307/Z/080216 
Pro jmenuje - 19 
Přijato usnesení č. 316/Z/080216 
 
Tisk č. 5 - Závěrečná rozpočtová úprava 2015 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 290/Z/080216 
 
Tisk č. 6 - Žádosti poskytovatelů sociálních služeb (poskytujících služby mimo naše 
město) o finanční příspěvky v roce 2016 
Pro neschvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 303/Z/080216 
Pro neschvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 304/Z/080216 
 
Tisk č. 7 - Změna výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, 
vyplývající z nařízení vlády č. 352_2015 Sb. 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 286/Z/080216 
 
Tisk č. 8 - Návrh na zrušení vnitřního předpisu č. 7_2011, Pravidla pro čerpání 
půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová (FRB) 
Pro ruší - 19 
Přijato usnesení č. 319/Z/080216 
 
Tisk č. 9 - Jmenování velitele Městské policie Moravská Třebová 
 
Starosta – pogratuloval novému veliteli MěP. 
 
Zobač – Dobrý den, jmenuji se Radovan Zobač, u Městské policie tady v Moravské Třebové 
pracuji 13 let. Já bych chtěl vám všem poděkovat za důvěru, doufám, že se osvědčím. Mezi 
mé cíle, co se týká funkce velitele městské policie bude to, že městská policie musí být 
schopná rychlého a účinného zásahu tam, kde je to potřeba. To samozřejmě vychází 
především z pochůzkové činnosti městské policie, čímž bych vás všechny chtěl požádat, 
pokud máte nějaké nápady, podněty, nebo kam směřovat pochůzkovou činnost městské 
policie, tak abyste mě kontaktovali. Právě abychom tu pochůzkovou činnost mohli provádět 
tam, kde bude nejvíc zapotřebí. Chtěl bych budovat městkou policii jako službu občanům, aby 
občan městskou policii vnímal jako partnera, kde se může zeptat na nějaký problém, popřípadě 
vyřešit ho.  A ne, aby byla městská policie vnímána pouze jenom jako represivní složka. 
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Samozřejmě k tomu patří i vzájemná zastupitelnost s policií CŘ, aby tyto dvě složky byly 
schopny reagovat současně, eventuálně se navzájem zastoupit v případě jakéhokoli 
problému. Tato spolupráce tu je už hodně dlouho na vysoké úrovni, tak doufám, že to bude 
pokračovat takhle dál.  Samozřejmě chci pokračovat v preventivní činnosti u městské policie, 
a to se zaměřením na ty nejvíce ohrožené skupiny občanů, cože jsou senioři a děti. Co se týká 
těch dětí, společně se základními školami, tak jak to funduje doteď, bych rád pokračoval v 
dopravní výchově. Osobně si myslím, že tohle má velký smysl. Ještě jednu myšlenku, všem 
bych vám zastupitelům chtěl poděkovat za to, že vám leží bezpečnost občanů tohoto města 
na srdci, což dáváte najevo při schvalování rozpočtu a přidělování finančních prostředků pro 
městskou policii.  
 
Odehnal – já bych panu novému veliteli popřál hodně úspěchů. Jenom takovou malou otázku. 
Bývá zvykem, že město dělá rozhovory s mladými, agenda 21 atd. Já už jsem o tom s Karlem 
Blahovým mluvil, ještě když byl ve funkci, zda by nebylo dobré, aby Moravská Třebová, protože 
má orientačně 5 – 6 obvodů, neměla toho svého obecního policajta, když to tak řeknu prostě, 
abyste vy v rámci své takové nějaké informovanosti občany, nemohli uskutečnit jednu schůzku 
za 3 – 4 měsíce, toho našeho městského policisty s tím svým obvodem, aby si s těmi lidmi 
popovídal o tom, co je trápí, co je tíží. Protože vy nemůžete být všude a myslím si, že by nebylo 
na škodu, abychom přiblížili tu vaši práci těm občanům. Děkuju.  
 
Zobač – já v tomhle míním nastavit systém jakéhosi okrskáře. Tzn. že ten strážník bude mít 
určenou část města a občané by vlastně reagovali tak, že by se s tím dotyčným přímo 
setkávali. Tzn. buď přes mailový adresy, přes weby nebo přes osobní schůzky jak by si to 
domluvili.   
 
Odehnal – já tomu rozumím, jenomže vy půjdete a obsahujete kategorii 80 a vejš a tito lidé 
nemají maily a nemají počítače. A on ten kontakt, znáte to, že není nad to, když si s těmi lidmi 
pohovoříte. Takže ty mailové, to můžeme s vámi komunikovat my, kteří k tomu máme možnost 
a dostupnost, ale ti lidé by tohle určitě uvítali víc, než že jim něco přijde, když oni to doma 
nemají. Děkuju. 
 
Starosta – já sám za sebe řeknu, že bych byl velmi rád, kdybychom pokračovali v nastoupené 
cestě z minulé nedávné doby, protože si myslím, že ta cesta byla správná, že jsme dokázali 
nastolit před několika lety velmi dobrou spolupráci se státní policií. Chtěl jsem vám dneska 
přestavit nového vedoucího obvodního oddělení Policie ČR v Moravské Třebové pana 
Švancaru Martina, bývalého zástupce. Jenom sdělím, že byl jmenován dnem 1. ledna 
vedoucím obvodního oddělení tady v Moravské Třebové já jsem osobně tomu velmi rád, 
protože tím jsou dány záruky a naděje, že budeme pokračovat, jak jsem tady předeslal.  
 

Pro jmenuje - 19 
Přijato usnesení č. 318/Z/080216 
 
Tisk č. 10 - MAS MTJ změna zástupce města 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 292/Z/080216 
 
Tisk č. 12 - Vklad majetku města do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 289/Z/080216 
 
Tisk č. 13 - Informace o postupu jednání ve věci areálu Miltra 
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Mička – dotaz spočívá v tom, jaký máme čas, kolik času vyplynulo z těch jednání s představiteli 
Miltry. To je jedna věc. Přečetl jsem si zápis z jednání, kde vlastník říká, co by tam mohlo být 
realizováno. Z mého pohledu ani jedna z aktivit se neztotožňuje s tím umístěním, s tou 
lokalitou, která tam je, tzn. rodinné domky, mateřská školka, navazující řekněme nějaká 
zájmová činnost, oddechová. Takže jsem chtěl požádat, jestli v rámci materiálů, které potom 
obdržíme pro další jednání by nemohlo město zmínit, jaké jsou v uvozovkách obrané 
mechanismy vůči chystaným záměrům, tzn. jestli ty záměry splňují podmínky územního plánu 
či nesplňují, či jaké omezení tam mohou být.  
 
Starosta – já jenom doplním, že máme čas do konce prvního čtvrtletí, kdy se musíme vyjádřit, 
jestli jsme vážným uchazečem, nebo nejsme vážným uchazečem. Protože nám majiteli bylo 
sděleno, že dnem 1.4. přestanou s námi počítat a budou jednat o prodeji s někým jiným. Ta 
druhá část dotazu, která směřuje k tomu, jestli jsou ty budoucí možný aktivity v souladu s 
územním plánem, to bych poprosil o vyjádření Ing. Sejbala, který je přítomen. Jestli to není 
třeba hned, tak určitě samozřejmě bude všechno bráno v úvahu v týhle souvislosti. Je tam 
zavádějící ta vysoká cena. Prázdný objekt, vyklizený objekt za 14 milionů, v poznámce stojí, 
že výbor pro strategický rozvoj se nějakým způsobem shodl na poloviční částce, která by byla 
akceptovatelná na výkup tohoto areálu i s pozemky. Když jsme se v tom týmu vyjednávacím 
sešli 27. ledna s majiteli Miltry, tak úvaha o nějaké slevě byla v řádech statisíců. Toliko 
statisíců. Bude to velmi složité pro nejbližší budoucnost, jak se rozhodnout. A složitější je to 
podle mého osobního názoru hlavně v tom, že nevíme co s tím. Kdybychom měli nějakou 
jasnou představu k jakému účelu, k jakému využití, tak by to rozhodování bylo určitě o mnoho 
jednodušší a rychlejší. Ještě si dovolím poznamenat, že těch brownfieldů tady máme více, 
vemte si bývalé dětské na Svitavské, na Nové bývalou speciální školu a už několik let stojíme 
vlastně před tím, co s tím a v podstatě zájemci, kteří se dříve vyskytovali, tak v podstatě všichni 
dopadli. Takže momentálně je situace, která nevěští do budoucna nic dobrého v tomto směru, 
jak využít tyto nemovitosti. Objevil se zájemce na objekt na Novou, na tu specku bývalou, ale 
to je tak v nedbalkách, že je velmi předčasné ještě se o tom jakkoli zmiňovat. Nehledě na to, 
že ani neznám jméno toho zájemce. Na rozdíl od našich úředníků. Ale já to nepotřebuju znát, 
dokud to není myšleno vážně. Sám za sebe to říkám. 
 
Mačát – tak mezi tím už pan starosta řekl řadu věcí, které jsem chtěl říct já, zejména to, že 
VSR to projednával velmi zodpovědně samozřejmě a doporučit jednat o tom dál jedině za 
podmínky, že ta cena bude snížena. To se tedy tomu týmu vyjednávacímu nepodařilo, ta cena 
zůstává na těch 14 milionech, což je poměrně velká částka. Já bych neřekl, že bysme nevěděli 
co s tím. My bysme věděli a těch záměrů je několik takových zajímavých. Ta lokalita je 
strategicky důležitá a tak dále, ale my hlavně nevím, kde na to vzít peníze. Prostě to je 
ohromná zátěž jak investiční, tak potom i dál případně provozní, pokud by tam se provozovaly 
nějaký služby nebo něco zajímavého pro město. Takže to, jestli do toho dávat další peníze, 
jestli vyhlásit soutěž na zpracování záměru využití území, já si myslím, že je to zbytečný, prostě 
za ty peníze, za 14 milionů to asi není pro nás zajímavý. Teď nejsme ani schopni do konce 
března skutečně solidně posoudit možnosti finanční, zejména tu ekonomiku následnou, prostě 
to, co chceme u všech projektů dopřed, tak tady snad jediný to, že je to strategické území a 
pojďme se rozhodnout že jo, a pak teprve řešme co s tím, kde vzít peníze a tak dále, aby nám 
to teda neuteklo, aby nám to někdo nevyčítal to samé co u bývalého hotelu Morava, kde jsme 
to nekoupili. Tak jsme řekli, že to koupíme za milion, ale ne za dva. Nekoupili jsme to za milion, 
on na to nešel, prodal to někomu jinýmu a teď tam je, co tam je. Je to velmi vysoká 
zodpovědnost každého zastupitele pro co bude hlasovat, jestli tedy pokračovat tady v těch 
záměrech a směřovat k tomu, že to za 14 milionů koupíme nebo nekoupíme. Já spíš tedy budu 
doporučovat další peníze do toho nevrážet.  
 
Starosta – já chci ještě jenom připomenout, že na dalším ZM 14.03., který je nejbližší a 
poslední v té jejich dané lhůtě, se k tomu tisku určitě vrátíme, nebo k této záležitosti a měli 
bychom si to vyjasnit každej sám u sebe i mezi sebou, jestli skutečně do toho dát ty peníze 
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nebo nedat. Protože ať uděláme tak nebo uděláme jinak, nic nebude dobře. Na to se můžeme 
spolehnout všichni, jak tady sedíme, že budeme pod kritikou veřejností, lidí který si myslí, že 
tomu rozumí a který si tady myslí, že to s městem myslí dobře. Nechci se nikoho dotknout, ale 
je to skutečně velmi složitá záležitost a jde o příliš velké peníze. V příloze je znalecký posudek 
na stavební stav toho objektu. Ten výsledek je horší, než jsme se si uměli představit, tzn. že 
je špatný. Stavební stav je špatný, tudíž je to skoro nevyužitelné pro něco jiného. Takže tady 
se nabízí, jestli sehnat 14 milionů a sehnat další peníze na demolici. A pak samozřejmě je tady 
nějaká investiční záležitost. Já se teď nechci vyjadřovat k tomu, jestli to podpořím nebo 
nepodpořím. To je velice předčasné. Ale měli bychom k tomu nějakým způsobem k tomu 
rozhodnutí dospět nějakou rozumnou měrou a i s přihlédnutím k finančním možnostem města 
a i k tomu, k té zátěži, která by nás určitě potkala, kdybychom do toho šli. Já sám za sebe 
dneska ještě nejsem rozhodnut, jestli ano nebo ne. Ale předpokládejme teda, že 14. března 
na příštím zasedání bychom to měli nějakým způsobem rozhodnout, protože potom už 
nebudeme tím prvním v této hře.  
 
Mačát – navrhuji hlasovat samostatně. Tzn. první usnesení, že to bereme na vědomí, to 
samozřejmě ano. Druhé usnesení je, že ukládá radě města vyhlásit soutěž na zpracování 
záměru využití. Tam já dávám protinávrh, aby se nedával úkol radě. Podle mě, když my 
nebudeme vědět co s tím, tak nám to nikdo jinej za nás neřekne. Tak se pojďme bavit, radit, 
sejděme se k tomu ještě, diskutujme, co tam ještě chceme, ale nějaká studie na záměr využití 
si myslím, že je zbytečná a je zbytečné do toho dávat peníze.  Takže já nebudu určitě hlasovat 
pro to, abysme ukládali radě zpracovat tento záměr.  
 
Starosta – v případě druhém není třeba dávat protinávrh na ne, protože se bude hlasovat, jestli 
vyhlásit nebo nevyhlásit.  
 
Martínek – za normální situace bych si řekl, že udělat nějakou drobnou studii za pár korun by 
nebylo špatné, ale protože znám řadu případů, kdy města a obce investovali do cizího majetku 
na různých studiích a potom jim to dokonce Policie ČR omlátila o hlavu, tak to výrazně 
nedoporučuju. Je to typická záležitost, že to není náš majetek a v okamžiku, kdy budeme 
vypisovat nějakou soutěž o něco, co není v našem majetku, jen upozorňuju na to, že se to 
několikrát v republice takhle projevilo. Takže to výrazně nedoporučuju.  
 

Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 310/Z/080216 
Pro ukládá - 7 
 
Tisk č. 14 - Informace o možnostech dotací na revitalizaci brownfields 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 311/Z/080216 
 
Tisk č. 15 - Seznam objektů města, které lze nabídnout k prodeji 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 312/Z/080216 
 
Tisk č. 16 - Prodej plynárenského zařízení 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 293/Z/080216 
 
Tisk č. 17 - Smlouva o odstoupení kupní smlouvy uzavřené mezi Městem a 
společností ALZARE    
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Mička – já jenom krátkou poznámku tady k té dané lokalitě. Jak pan starosta zmínil, je to jedna 
ze zátěží našeho města, na území našeho města. Nevím, jaká firma nebo jaký subjekt se o 
tuto lokalitu zajímá, nicméně jenom až to budeme posuzovat, jestli to dojde do reálného konce, 
tak připomínám, že je to lokalita opět uprostřed rodinných domků. Jsem přesvědčen o tom, že 
ty parcely jsou vhodné na další rodinnou výstavbu, a že kdyby se nám likvidace tohoto objektu 
zaplatila z prodeje pozemků, tak budeme rádi, že odstraníme zátěž města a to prostředí tam 
zachováme klidné, nerušící jakoukoli výrobou. Děkuji.  
 
Starosta – děkuji taky za názor. Určitě tyto aspekty budou brány v potaz. Má-li se tam dít něco, 
aby to bylo v souladu se záměry města.  

 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 294/Z/080216 
Pro ruší - 19 
Přijato usnesení č. 320/Z/080216 
 
Tisk č. 18 - Prodej pozemku parc.  č.  2942 a 2943_2 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí společnosti ATEK 
 
Mička – já jenom tady bych rád dal podnět k pověření cen, za kterých se prodávají pozemky. 
Je to z roku 2007, jestli by nestálo za to překvalifikovat ceny. Aspoň když jsem se díval na tuto 
výši, tza kterou se to prodává, tak mi to připadlo na zóně málo. Protože kolikrát i ceny pro 
rodinný domky pozemků jsou vyšší než tato. Takže z mé strany se mně to zdá být málo zaplatit 
za takovýto pozemek. Nedávám návrh na doplnění usnesení, ale dávám podnět, aby se 
prověřilo to usnesení rady, za které se prodávají pozemky ve městě. Děkuji.  
 
Starosta – já si jenom dovolím jednu poznámečku k tomuto, že čím déle nám to bude trvat, 
než se rozhodneme, tak tím déle musíme počítat s objízdnou trasou do Ateku. Toho si musíme 
být vědomi. Ještě bych se zeptat, jestli jsi myslel touto poznámkou, abysme řešili do budoucna 
tuto záležitost nebo ještě v této záležitosti.  
 
Mička – do budoucna.  
 

Pro schvaluje - 16 
Přijato usnesení č. 295/Z/080216 
 
Tisk č. 19 - Prodej pozemku parc.  č. 58_3 a 61_4 v obci a k.ú. Moravská Třebová, 
ul.  Farní     
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 296/Z/080216 
 
Tisk č. 20 - Prodej části pozemku parc.č. 2711_69 v obci a kat. území Moravská 
Třebová, ul. Jiráskova       
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 297/Z/080216 
 
Tisk č. 21 - Směna pozemků mezi Městem a Greplovými v obci a katastrálním území  
Moravská Třebová, Udánky 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 298/Z/080216 
 
Tisk č. 22 - Podání žádosti o převod pozemků, komunikace Rehau 
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Blahová – já mám jen dotaz, co nás vede k tomu, že máme zájem koupit tuto komunikaci? Já 
nejsem proti tomu, ale nějak jsem se nedočetla v to materiálu vlastně proč to chceme. Je to 
poměrně dost velký majetek, dost velká plocha, o kterou se budeme muset starat teď. Děkuji.   
 
Brettschneider – tak vede nás to k tomu jedna skutečnost, protože v rámci návrhu cyklo-
opatření v Moravské Třebová, tak to je jedna z lokalit, kde bysme chtěli udělat chodník plus 
eventuelně cyklostezku, která by byla přístupovou k firmě Rehau. Dále na odboru dopravy 
jsme se bavili, že ta komunikace by mohla sloužit k výcviku řidičů na motocyklech, jako taková 
cesta, která je zavřená. A to je asi tak všechno. Předjednaný je to vlastně na ŘSD, ten úsek 
ten zelený, nevím jestli tam je ta mapa, nebo ten obrázek, ta parcela 35, 33 tak je tam 
předjednáno, že ŘSD nám převede 2,5 m do vlastnictví města, aby tam mohl vzniknout 
chodník a vlastně ty lidi, kteří se pohybujou do Rehau měli tu bezpečnou dopravu do 
zaměstnání a ze zaměstnání. Jestli to takhle stačí. 
 
Jílek – jenom velmi zhruba, rámcově, v jaké cenové úrovni se pohybuje cena za metr čtvereční 
při tom vyjednávání?   
 
Brettschneider – bezúplatný převod převod pane kolego, logicky.  
 
Starosta – možná to tam mohlo být napsáno v návrhu na usnesení.  
 
Martínek – doplnil bych, že ten hlavní důvod je snad to, že je to cesta k našemu největšímu 
investorovi a z pozic ŘSD a kraje nelze očekávat, že by tam někdy něco investovali a je 
samozřejmě do budoucna potřeba tu silnici také uvést do nějakého pořádku. 
 
Starosta – také lze předpokládat další rozvoj té průmyslové zóny na východ od našeho města, 
ještě dál na východ. I tohle bylo motivem.  
 

Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 299/Z/080216 
Přijato usnesení č. 300/Z/080216 
 
Tisk č. 23 - Návrh na podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí 
pozemků od Pardubického kraje 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 301/Z/080216 
 
Tisk č. 24 - Návrh podání žádosti o převod a následné nabytí pozemku od ČR, 
Povodí Moravy 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 302/Z/080216 
 
Tisk č. 25 - Josef Kolář - dohoda o úhradě dluhu na nájmu 
 
Martínek – já tenhle tisk nechám být, ale do budoucna, co jsme se bavili i na radě, si myslím, 
že doby splátek by měly být úměrné. 68 splátek si spočítejte jak dlouho je a jaká je 
pravděpodobnost, že nám ten člověk všechno splatí. My jsme se o tom bavili už na radě a 
bude k tomu potřeba vzít nějaké nové stanovisko a osobně si myslím, že splátka delší jak rok 
je téměř splátka, která je nevydobytelná.  
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Starosta – ze zkušenosti můžu podotknout, že takových dlužníků je tady hodně a jestli bychom 
šli na splátku maximálně rok, tak ty dluhy jsou nedobytný. To si troufám předpovídat já. Protože 
takhle nám pořád někdo něco splácí, byť po částech. Pokud nedojde k naplnění umoření té 
dlužné částky, která je hrozivá, samozřejmě, až odstrašující, tak v podstatě ten dluh je ve 
většině případů se zdá být nevymahatelný. A pakliže je nějaký vůle ze strany toho dlužníka, 
samozřejmě musí být i vůle ze strany města. Je to na zvážení samozřejmě. Nějaké nové 
posouzení možná těch okolností. A vždycky se vychází z individuálního přístupu k tomu 
konkrétnímu případu. Není to nic, co se děje automaticky a není to vždycky takhle, když taková 
situace nastane. 

  
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 291/Z/080216 
 
Tisk č. 27 - Jmenování člena finančního výboru 
 
Starosta – ještě než otevřu diskuzi si dovolím malé shrnutí minulosti. Bývalo dobrými mravy, 
že pokud z různých důvodů skončilo členství člena výboru zastupitelstva, případně komise 
rady města, tak se ctilo, že si donominuje ten, kdo ho nominoval. V tomto případě je to sociální 
demokracie. Jde konkrétně o náhradu za zemřelého pana Jaroslava Hanáka, jak jistě všichni 
dobře víme. Tak já si dovolím jenom říct, že jsme tady na to, abychom donominovali na prvním 
místě my. To říkám, to jsou mravy z minulých období a minulých let a bylo to vždycky ctěno. 
Já panu kolegu Mičkovi nic nezazlívám, možná se mu zdálo, že nějak s tím otálíme nebo něco, 
prostě nevím, ale já si dovolím dát protinávrh v téhle souvislosti, resp. že navrhuju do FV ZM 
jmenovat pana Jiřího Vopařila, se kterým jsme nominaci projednali a který projevil zájem 
pracovat ve finančním výboru.   
 
Jurenka – já bych k tomu chtěl říct tolik, že dobré mravy a podobně, co tady říkáte, že se 
bereme v úvahu a doposavad jsme čekali, jestli někdo navrhne někoho, aby nás byl lichý 
počet. Čili místo pana Hanáka a vzhledem k tomu, že jsme žádné informace, že bude někdo 
navržen, tak jsme se domluvili, že navrhneme Michala Hegera. Tak, abysme byli zase v lichém 
počtu.  
 
Starosta – já tomu rozumím a žádný úmysl v tom nehledám. Nicméně protinávrh už jsem tady 
dal. My jsme tu situaci řešili i v koalici a dohodli jsme na tom, co jsem tady jako protinávrhem 
dal najevo. 

 
Přijato usnesení č. 317/Z/080216 
 
Různé: 
 
Bártová – já mám jen takovou technickou. Před nedávnem jsme obdrželi informaci, že 
zastupitelé města mohou se prezentovat v Moravskotřebovském zpravodaji. Já bych se jenom 
ráda zeptala, kdo je autorem této myšlenky, protože mně to připadá rok a půl po volbách trošku 
možná opožděné, ale dejme tomu, nic nemám proti tomu zveřejnit svoje CV, ale i ta forma 
toho sdělení se mi zdála poněkud podivná. Tak jsem jenom chtěla se zeptat, kdo je autorem.  
 
Starosta – já o tom vím také velmi málo, se přiznám, ale vychází to zřejmě z komunikační 
strategie města.  
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Mačát – je to tak. My jsme v loňském roce jeden z projektů financovaných EU byl zpracování 
komunikační strategie města, nové komunikační strategie. Tam je řada navržených opatření v 
tom akčním plánu vč. toho nového webu a dalších, myslím si smysluplných, věcí, objevil se 
tam i tento návrh. Je to, řekl bych, že některá města to takto mají zavedeno. Je na nás, 
abychom řekli, jestli to chceme nebo nechceme. Myslím si, že se na tom můžeme ještě 
dohodnout.  
 
Starosta – já si myslím, to je můj osobní pocit, že to záleží na každém z nás, jak to k tomu 
postavíme, jak budeme chtít nebo nechtít tomu jít naproti. Není to jednoduchá záležitost, aby 
se s tím člověk zodpovědně vypořádal a zodpověděl tam na ty všechny dotazy nebo to zadání, 
který tam stojí. Tomu rozumím. Vůbec to není jednoduché a je to poměrně náročné na čas. 
 
Mička – já mám dva příspěvky do různého. První je dotaz, jak to vypadá s realizací projektu 
Singletracky, jestli můžeme dostat nějakou průběžnou zprávu. A druhý je spíš podnět k MTZ. 
V podstatě věc je jednoduchá. Čas od času se v našem zpravodaji objeví informace, jejíž 
obsah úplně neodpovídá realitě a občan získá trošku zkreslené informace k dané 
problematice. Osobně jsem to zažil na podzim, kdy se objevil článek k naší škole a v posledním 
čísle byl jeden článek se dotýkal organizace Fotofestivalu v našem městě. Nevím kolegové, 
jak jste obeznámeni s organizací Fotofestivalu, takže mi dovolte jenom krátké připomenutí, že 
po úmrtí zakladatele pana Rudolfa Zukala se organizace Fotofestivalu ujala skupina mladách 
lidí, zejména studentů, z Moravské Třebové a studentů vysokých škol podotýkám. V těch 
uplynulým pěti letech přivezli do města, realizovali zde výstavy světoznámých fotografů 
počínaje Finskem, Německem, Francií, Polskem a dalšími zeměmi Evropy a kromě hostů, kteří 
se zúčastnili na zahajovacích vernisážích byla tato akcevýznamně medializována ať už v 
Hospodářských novinách, Lidových, tak samozřejmě prostřednictvím České televize v jejich 
vybraných televizních programech, např. Dobré ráno. Připomínám, že tuto činnost vykonávali 
v době svého volného času během studií a snažili se tady vytvořit nějaký do budoucna 
renomovaný, umělecký, fotografický festival. A když připomenu jména věhlasných fotografů, 
kteří se zde za tu dobu ukázali např. Robert Vano, Antonín Kratochvíl, Ivan Pinkava, to jsou 
všechno špičkový fotografové světového renomé. Organizátoři se potom v tom posledním čísle 
dozvěděli, že spolupráce končí, že budou akci zajišťovat kulturní služby a že je to zejména z 
toho důvodu, že si zažádali nepřiměřené odměny ve výši 200 tisíc, přesahující 200 tisíc korun. 
Jaká byla realita: zhruba před rokem byli organizátoři požádáni panem místostarostou 
Brettschneiderem o vyčíslení práce realizačního týmu, který připravoval festival, a tato 
kalkulace skutečně přesahovala částku 200 tisíc korun. Jednalo se zde o kvalifikovaný odhad 
práce, kterou vynaložili na organizaci festivalu, nikoli požadavek na odměnu, kterou by za to 
měli dostat. Novému řediteli také zaslali nějaký návrh nízkorozpočtového vyčíslení způsobu 
organizace Fotofestivalu jako podklad pro další diskuzi. Ta diskuze jak na úrovni rady nebo 
vedení města, tak i z pohledu kulturních služeb nebyla realizovaná. Pro mě je zcela 
nezpochybnitelné, že vedení města i kulturní služby mají právo uzavřít a jednat s kýmkoli, a to 
se týká samozřejmě jak formy, tak i obsahu dané akce a nemluvím jenom o kultuře. Nicméně 
na jedné straně se zde snažíme udržet mladé lidi, aby někdo něco pro město dělal a na druhé 
straně, když někdo něco tady organizuje, a rozhodne se město, že pověří organizací někoho 
jiného, tak očekávám aspoň, že těmto mladým lidem bude alespoň za jejich práci poděkováno. 
V této souvislosti si dovoluji připomenout programové prohlášení rady, kde právě ta podpora 
jednotlivců i spolků v oblasti kultury je zakotvena. Pak si můžeme klást jenom otázku, jaký cíle 
má zveřejnění takového článku a komu vlastně prospěje. Z mého pohledu neprospěje vůbec 
nikomu, jak organizátorům, tak ani nám zastupitelům, potažmo občanům, kteří jistě mají právo 
na objektivní informace. Děkuji za pozornost. 
 
Horská – tady to byl jeden problém, na ten nebudu navazovat, já jsem se chtěla vrátit k tomu, 
co zde kolegyně Bártová mluvila o vizitkách. Mail, který přišel, mě tady překvapil a my jsme na 
to ihned reagovali jako zastupitelé za KSČM, kdy jsme řekli, že jsme nevstoupili na tuto půdu 
jako samostatné osoby, ale vstoupili jsme za stranu, za svůj volební program, a že pokud se 
bude realizovat takováto věc, tak chceme vystupovat společně jako všichni tři na jedné 
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stránce, s tím, že nesouhlasíme s tím zadáním, že každý z nás co chceme kde opravit. To je 
nesmysl. Takže my jsme proti tomu vystoupili, řekli jsme, že samozřejmě,.. taky se nám zdá 
být teda špatné i to období rok a půl po volbách, možná před rokem jsme měli být 
představováni, ale teď v tuhle chvíli už to každý občan ví kam má zamířit a za kým jít. Takže 
to byl i náš pohled. Takže tady kolegyni jenom podpořím.  
 
Starosta – já se pokusím velmi lehce se vyjádřit k tomu problému s tím Fotofestivalem. Mně 
se dostala informace, že tato skupina těch mladých lidí, já samozřejmě sám za sebe říkám, že 
si jejich práce na Fotofestivalu nesmírně považuju, vždycky byla velká spokojenost. Ale dostal 
jsem informaci tak, že tím jak vystudovali, jak pokročili věkově, tak že mají vůči městu finanční 
požadavky. My jsme to zvážili a výsledkem bylo to, co bylo. Nicméně Fotofestival s nástupem 
nového ředitele kulturních služeb pana Žáčka je přímo v jeho gesci a on je přímo zodpovědný 
jako ředitel kulturních služeb za vše, co se týká Fotofestivalu. Je do té věci zainteresován, i s 
těmi lidmi jednal, já v tom trošku si dovolím spatřovat uraženou ješitnost. Ale nikoho k tomu 
nesvádím, k tomuto názoru. Znovu opakuju, že si práce těch lidí, kteří dělali Fotofestival v 
posledních asi 5 letech, velice považuju, protože úroveň byla velmi dobrá, ta je nesporná.   
 
Mačát – tady bylo řečeno, že finanční nároky členů toho týmu byla rekapitulace toho, co do 
toho vložili v minulosti. To ovšem potom nemohou napsat „co očekáváme“ a pod touto 
hlavičkou napsat jaké finanční odměny očekávají. Píšou tady přímo zaměstnání některých 
aktivních členů alespoň na částečný úvazek. A dál jsou potom ty hodiny a koruny. Čili jestli to 
tak nemysleli, je to možný, my jsme se taky nechtěli unáhlit. Proto byl dán úkol panu Žáčkovi 
jako řediteli kulturních služeb, aby znovu s nimi probral ty podmínky, za kterých je možné 
spolupracovat. Jak to dopadlo, to by musel říct jedině pan ředitel. Ale znovu říkám, v materiálu, 
který jsme dostali, tak tam je napsáno co očekáváme: zaměstnání některých aktivních členů 
na částečná úvazek, vyčíslený peníze, k tomu 75 tisíc, k tomu 50, 25 a tak dále.  
 
Žáček – já vás všechny vyzývám, jestli si najedete na internetu na nových stránkách, protože 
jsme museli založit nové stránky Fotofestivalu www.fotofestivalmtrebova.cz, tak je tam 
poděkování právě tomu týmu lidí, kteří realizovali Fotofestival. Já jsem nechtěl ty finanční 
požadavky dostávat na veřejnost. Ať už i ty další, že by se to nějak snížilo oproti těm 
navrhovaným, trošku nešťastně vyjádřeným 200 tisícům. A myslím si, že kdo bude mít zájem, 
můžu zastupitelům přeposlat tu mailovou komunikaci, abyste byli sami toho svědci a měli 
možnost to zhodnotit. Prostě i ta nejnižší částka přesahovala víc, než polovinu rozpočtu 
jednoho ročníku Fotofestivalu. A výrazně levněji vycházelo založit nové webovky a navázat na 
tu tradici nějakým jiným způsobem, než jak se to vyvinulo. kdyby měl někdo nějaké otázky teď 
a tady, tak mu je můžu zkusit zodpovědět.   
 
Starosta – děkuji, já tady považuju komunikaci na facebooku, kam nechodím zásadně, protože 
pro mě je to s odpuštěním drbárna anonymní, do které já se zapojovat nebudu. To je pod mou 
úroveň. Já říkám sám za sebe, jestli někdo má vůči mě cokoli, nechť mi přijde tváří v tvář sdělit, 
co proti mně má, nebo co chce řešit, k čemu má výhradu. Ale tam to prostě já odmítám, sám 
za sebe to říkám, do toho já se zapojovat nebudu. Takže já nevím, co se děje na facebooku, 
mě to nezajímá, já tím nejsem dotčen, ani se tím nenechám znervózňovat. Ani v jiných 
záležitostech.  
 
Bártová – ještě mám jenom takový jeden dotaz. Byla jsem nedávno upozorněna na jednu 
takovou speciální věc, tak jsem si šla prohlédnout průmyslovou zónu a zjistila jsem, že za 
firmou Protechnik consulting se nějakým významným způsobem pracuje pozemně, pozemní 
stavby, se tam nějak odkrývá zemina, tak jsem se chtěla jenom zeptat, jestli.. nebo třeba i 
ostatní by zajímalo, co se tam zamýšlí.  
 
Sejbal - firma Protechnik consulting v tuhle chvíli odklízela deponie ornice, které navážela na 
sousední pole. Měla tak učinit již před x lety, ale nyní to teprve realizovala a dělala si tam 
pořádek s výkopovou zeminou. Jejich do budoucna úmysl je pokračovat ve výstavbě směrem 

http://www.fotofestivalmtrebova.cz/
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k Udánkám, prodloužení. A myslím si, že v současné době by měli dostat i stavební povolení 
na halu. Jejich aktivita v tuhle chvíli ve Třebové je, že shání výkopovou zeminu na urovnání 
toho terénu, protože je tam terénní nerovnost za tou halou.  
 
Mačát – tam ještě zůstala nezodpovězená otázka na Singletracky od pana Mičky. K tomu bych 
chtěl jenom říct, že ve středu tento týden v 10 hodin je první jednání týmu, který jsme vytvořili, 
ten tým byl doplněn ještě o pana Schneeweisse za turisty, protože má určité obavy o změnu 
turistických tras. Takže to bude první jednání toho týmu. Čili pokračujeme v tom, jak jsme se 
vlastně dohodli, tam budou upřesněny některé věci, budeme diskutovat o těch tratích, kudy by 
měly vést nebo neměly. Za cyklisty je tam pan Doležel. 
 
Starosta – nejbližší zasedání ZM je 14. března, kde mimo jiné máme schvalovat rozpočet 
města. Děkuje za účast, aktivitu a podporu záměrů.  
 
 
Konec 17:00 
 
V Moravské Třebové 08.02.2016 
Zapsala: Bc. Petra Jiroušová 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Bc. Lenka Bártová                  Milada Horáková  
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