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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, která se konala dne  14. března 2016 od 15:00 

hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni: 19 členů ZM (dle prezenční listiny) 
 
Omluveni: Ing. Ošťádal, RNDr. Ošťádal  
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 321/Z/140316 - 357/Z/140316 
 
Návrhová komise: Ing. Blahová, Mgr. Bc. Bártová, Mgr. Vágner 
Pro volí - 18 
Přijato usnesení č. 355/Z/140316 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Cápal, L. Truhlář 
Pro volí - 19 
Přijato usnesení č. 356/Z/140316 
 
Tisk č. 1 - Program jednání zastupitelstva města 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 321/Z/140316 
 
Podněty a připomínky občanů 
 
Beyer – dobrý den, zdravím vás, mé jméno je Beyer, jsem předsedou samosprávné 
komise v Boršově. Na posledním zasedání komise jsme dospěli k názoru, že 
problémy, které vám mám tady překoktat, mám přednést tady, aby se to dostalo dál 
do jednání. V prvé řadě okrajové obce mají problémů hodně a jeden z největších, 
které my máme k vyřešení a přehazuje to Česká pošta na nás je otázka zajištění 
provozu pobočky pošty. Nemáme sílu v tom, jakým způsobem zajistit, abychom 
prostě umožnili nějakej franšíz, nebo Jednota apod. Jednota nemůže, protože tam je 
jedna pracovnice a sehnat na něco pracovníka, který by to dělal svým způsobem 
jenom tak, že by to dělal, není myslitelné, protože jakýmkoli způsobem pošta předá 
někomu tuhletu činnost, má to jak se říká ten převozník  to veslo, jakmile skončí, tak 
skončí pobočka. To si myslíme, že tahleta záležitost a přístup pošty je v našem 
demokratickým systému nepříliš průhledná, protože pakliže my bychom nic takového 
nesehnali, tak oni si utvoří nějakou dejme tomu agenturu, která to nějakým 
způsobem zajistí nebo zaštítí, skončí tím pádem pobočky na těchto, nejen v Boršově, 
ale na spoustě dalších provozoven skončí, protože jak víme z vládního usnesení, 
nesmí pošta žádné provozovny uzavřít a ukončit jejich činnost. Myslím si, že na 
těchto lokalitách, Boršov není osamocenej, a byl bych strašně rád, kdyby zástupci 
města na patřičných místech toto tlumočili a ventilovali dál, protože není myslitelné, 
aby tímhletím způsobem, svým způsobem podrazácky diktátorským, pošta 
vystupovala. Myslím si, že to není fér snad toto ten právní řád ani neumožňuje. 
Druhá věc, která by byla, která nás tíží zrovna tak, jako ta pošta je to, že na 
finančním úřadě byla zrušena možnost zaplatit finanční příspěvek, kterej teda velice 
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rádi dáváme. Zaplatí se tam pouze správní řízení, ale jinak všechny tyto záležitosti 
jsou odkázány na to, že dostanu šek a musím s ním běžet na pošta apod. Protože dá 
se říct, že drtivá většina mých vrstevníků nepoužívá elektronické pošty, protože jak 
jsme se doslechli i na účtech nás čeká možná to, co už pronilo nebo neproniklo, i 
záporný dá se říct odpočet. Ne úrok, ale odpočet. To jsou záležitosti, které nás na 
těch okrajích tíží a byl bych strašně rád, kdyby město v tom v rámci svých možností, 
popřípadě i v rámci svazu města a obcí, nějakým způsobem zakročilo, nebo v tomhle 
něco udělalo. My nejsme dále schopní. Protože jak už jsem předeslala, kdokoli 
skončí, skončí nám tam pobočka a bojujeme o ní, já si to pamatuju ze svého 
osobního přístupu od roku 78, tvrdě. Byl bych rád, kdybyste k tomu ten přístup 
zaujali. Další věc, která teda bude projednána tady s příslušníky státní a městské 
policie, abyste opět pokračovali v měření rychlosti na příjezdu do Boršova z 
Útěchova, nebo alespoň, já vím, že to nemůžou dělat systematicky a stále, retardér 
tam dát nemůžeme, ale aspoň kdyby se tam dala nějaký upozorňující značka, že 
jsou v obci, protože i když teda letí tam jak blázen, já vyjedu z Boršova a dojde ke 
střetu, tak já jsem mu nedal přednost. Takových případů už tam bylo dost. Byl bych 
rád, kdyby se tam mohla umístit aspoň ještě výstražná značka. Děkuju.  
 
Starosta – děkuju, začnu od konce. Sedí tu velitel městské policie, tak snad už 
nemusím nakládat jemu a zdůrazňovat co je třeba a nad čím se zamyslet. Takže v 
rámci možností bych prosil, aby městská policie vzala tento podět na vědomí. Stran 
finančních úřadů, tady nevím, co můžeme my udělat, když je to systémová záležitost 
celorepubliková. Nicméně pokud se na tom shodneme, tak můžeme podat nějaký 
podnět na svaz města a obcí stran této námitky, že dochází postupně ke snižování 
služeb a k omezování služeb v teritoriích. Když si vzpomenu, s jakou pompou se 
budovali, neříkám paláce finančních úřadů, ale různé domy a teď se v tichosti 
vyklízejí a v tichosti se lidé dozvídají, že se služby omezují a že budeme jezdit jako 
za krále klacka, promiňte mi ten výraz, do Svitav do okresního města si řešit kdeco. 
Tak tady na úrovni těchto služeb finančního úřadu je skutečně ta situace velmi 
nevábná. Stran prvního dotazu k české poště, já jsem byl přítomen všem jednáním 
mezi Českou poštou a městem, kde jsme byli poučeni a požádání o možnost získat 
někoho do naší boršovské pošty do franšízového vztahu, jenomže když jsem položil 
paní Ing. Šulcové z České pošty Ústí nad Orlicí otázku, co když se té osobě nebude 
dařit a nebude to chtít dále provozovat, bylo nám odpovězeno, že je to nevratné a 
obec nebo část města o tu poštu přijde. Takže to prostě je nepřijatelné, taková 
nabídka je nepřijatelná. Vím, že to zkoušeli na Jednotě ve Svitavách, neobstáli s tím, 
stejně jako je důvod ten, že v samoobsluze nemůže být jediná osoba na obsluhu a 
ještě obsluhovat poštovní služby. Což je prostě totální nesmysl. Potom by se ta 
osoba měla nechat hodně pojistit, než jí tam vykradou kde co ti zákazníci, když se 
tam na ní nahrnou. Tudy cesta nevede. Naštěstí Česká pošta není oprávněna zavřít 
jedinou pobočku pošty zatím. Říkám zatím, protože doslati od ministra vnitra příkaz, 
že se tak nesmí stát. Zatím se toho nemusíme bát. Ale kdoví, co bude dál.  
 
Beyer – pošta, pokud to vyznělo s tou paní a její diskuzí, si tam nastaví tzv. bílého 
koně, který na to najede a ukončí to. To je to riziko, jestli oni můžou vůbec něco 
takovýho právně udělat.  
 
Starosta – mě nic o bílém koni není známo. A pokud to někdo udělá, určitě to udělá s 
nějakým rizikem a já myslím, že máme nějaké páky na to, jak se tomu bránit. Já jsem 
jenom řekl, že existuje příkaz ministra vnitra, vlády, ne ministra vnitra o zákazu 
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uzavírání těch poboček pošty. Víc o tom taky nevím. Pokud taková situace bude 
hrozit nebo stávat, budeme muset mít oči na šťopkách a dávat si na to pozor, aby 
nás to někde nevytrestalo.  
  
Tisk č. 23 - Představení pracovního návrhu regulačního plánu Městské památkové 
rezervace 
 
Prezentace Ing. Arch. Matouška.  
 
Mička – pane inženýre, já jsem tam našel v té popisné části B4 jsou popisy 
jednotlivých bloků a jen v jednom jsem našel, že bude opraven hradební systém. A to 
je v té lokalitě jakoby směrem k autobusovému nádraží, ta spodní vymezená 
Marxova, Ztracená, Čs.armády a Komenského. Jak je to s ostatníma? O ostatních se 
tahle zmínka nikde neobjevila.  
 
Matoušek – můžeme ji doplnit. Já s tím souhlasím, že by bylo účelné na to poukázat. 
Nevím, jak se daří tady ten hradební systém opravovat. Já mám třeba zkušenost z 
Pelhřimova, kde se to podařilo tím, že získalo město nějakou plnou moc od vlastníků 
a tím potom se mohli komplexněji do toho pustit, že to nebylo na těch jednotlivých 
vlastnících. Jako v úsecích těch bloků by to nebylo efektivní a časově by se to třeba 
nezvádalo. Doporučoval bych nějaký takový způsob obnovy komplexnější najednou. 
To bychom asi teda dopsali, děkuji za připomínku. Pokud by se obnovoval program 
regenerace, tak je to samozřejmě záležitost důležitá i do toho programu regenerace.  
 
Mička – pak jsem se díval v části komentářů jsem nerozuměl, co je míněno obnovou  
části bývalého náhonu v prostoru hradební části pod zámkem, protože tam je nyní 
parková úprava. Takže to jsem z toho nepochopil.  
 
Matoušek - To je záležitost, která je značena v územním plánu. Zase my máme být v 
souladu s územním plánem, tak víceméně se to přejalo z toho územního plánu. Tam 
je značen návrh na znovuobnovení.  
 
Mička – takže buď to upravit tady i v územním plánu nebo to nechat v obou 
dokumentech.  
 
Matoušek – no územní plán tam by se musela dělat změna.  
 
Mička – no ona se připravuje, proto si kladu sám otázku.  
 
Matoušek - i ta možnost by byla. Je na zvážení, na kolik by to bylo reálný. Ideální by 
bylo, kdyby mlýn fungoval jako součást zámku. Kdyby se ho podařilo dokoupit 
nějakým způsobem.  
 
Mička – teď v té poslední to schéma prostorového uspořádání, ty šedě vyznačeny 
jsou ty ostatní objekty, které mohou být určeny k demolici např. objekt tržnice nebo 
objekty v rámci té lokality. Jestli jsem tomu dobře porozuměl. Ještě jedna drobnost. 
Nepřesnosti v části 3.5.,kdo zajišťuje provoz vody, kanalizace, odpadů, tam jsou 
ještě asi ještě staré údaje.  
 
Matoušek – je možné, že to bylo převzato ze starého plánu.  
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Starosta – tu nepřesnost v tom názvu u toho provozovatele jsem tam zjistil taky, 
takže už to tady zaznělo.  

Jílek – všiml jsem si v tom návrhu dopravního řešení je vyznačena ulice Cihlářova 
jako stávající cyklistická trasa. Jestli je to pravda.  

Matoušek – je to dle územního plánu.  

Jílek – ale tam je zákaz vjezdu v současné době.  

Matoušek – já s tím souhlasím, ale bylo to… tam je ten systém kolo veď. Prostě je 
možný projít s kolem, ale nesedět na něm. O tom jsme už mluvili, když jsme 
projednávali ten původní návrh. Není tam plnohodnotný průjezd cyklistů.  

Jílek – no ale to nemůže být cyklistická trasa tím pádem.  

Matoušek – no trasa to je, že se dostane z jednoho místa na druhý, ale nebude na 
tom kole sedět, musí ho vést.  

Jílek – no to máme cyklistické trasy všude. Tak bychom ji měli asi z toho plánu 
vyhodit, aby si cizí cyklisté nemysleli, že mohou projet Cihlářovou ulicí.  

Matoušek – no ono by to tak mohlo dopadnout. Dobře, aby byla jasná regulace, aby 
se tomu špatně neporozumělo.    

Mačát – já jenom bych chtěl k tomuto doplnit, že my samozřejmě o té cyklodopravě 
jednáme, takže já bych to neuzavíral. Tady nebudeme rozhodovat teď, jestli to bude 
nebo nebude. To prostě bude předloženo k nějaké širší diskuzi. Jinak co se týče 
dalšího postupu, tak jsme se domluvili s panem architektem, že by měl být ten návrh 
regulačního plánu hotov v tom týdnu po Velikonocích, potom bude následovat jeho 
zveřejnění, vyvěšení, musí to viset měsíc a potom tedy bude nějaké společné 
projednání.  

Starosta – poděkoval Ing. arch. Matouškovi.  

  
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 346/Z/140316 
 
Tisk č. 2 - Doporučení a podněty výborů zastupitelstva a členů zastupitelstva města 
ze zasedání 08.02.2016 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 339/Z/140316 
 
Tisk č. 3 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 02.03.2016 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 340/Z/140316 
 
Tisk č. 4 - Jednání finančního výboru zastupitelstva 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 341/Z/140316 
Pro ukládá - 19 
Přijato usnesení č. 349/Z/140316 
 
Tisk č. 5 - Zápis z jednání VSR-46 
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Mačát – já bych chtěl pozměnit to usnesení v tom bodu ZM ukládá…, kde doporučuji 
vypustit to ukládá radě města provést bezodkladnou demolici objektu bývalého 
dětského oddělení. Tím se zabývá jinej tisk, to původně jsme nevěděli, že tam dáme 
ještě tisk k tomu specielně. Takže doporučuji tady v tomto usnesení tento bod 
vypustit. O tom budeme jednat u tisku č. 9, kde ten návrh usnesení je podobný.  
Starosta – to znamená, že budeme hlasovat o vypuštění toho bodu.  

Jurenka – já bych se chtěl jenom zeptat pana Mačáta ohledně zápisu. Je tam v 
prezentačce 16 lidí, ale všude hlasovalo 17 lidí, tak by mě zajímalo, který údaj je 
nepřesný, nebo kde je chyba.   

Mačát – musíme to teda prověřit, fakt je, že přítomno bylo 17 lidí, protože se omluvili 
pouze pan Blaha  a paní Kocumová. Všichni ostatní tam byli. To hlasování pak sedí 
na těch 17.  

Starosta – jestli vám to stačí takhle pane kolego? Nebo to chcete nějak doplnit? 

Jurenka – stačí mi to, jenom zjistili jsme kde je chyba. Za naše hnutí tam byl pan 
Štrajt, kterej není napsanej v prezenčce. Takže hlasovalo 17, ale máte jich 
napsanejch jen 16.  

Starosta – pan Štrajt je novým členem VSR, proto asi nebyl v seznamu. Nebo i proto.  

  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 322/Z/140316 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 342/Z/140316 
Pro ukládá - 19 
Přijato usnesení č. 350/Z/140316 
Pro ukládá - 19 
Přijato usnesení č. 351/Z/140316 
Pro ukládá - 19 
Přijato usnesení č. 352/Z/140316 
Pro stahuje z jednání - 19 
Přijato usnesení č. 354/Z/140316 
 
Tisk č. 6 - Rozpočet města na rok 2016 
 
Mička – já mám jenom jednu připomínku, kterou jsem ventiloval i na jednání 
finančního výboru, a to v kapitole komunikace. Před rokem jsem tady taky na jednání 
zastupitelstva navrhoval úpravu rozpočtu, posílení kapitoly opravy komunikací, 
zejména chodníků. Bavili jsme se o tom, že jestliže se najdou zdroje, že ta kapitola 
bude posílen. Tenkrát jsem to navrhoval na úkor technické infrastruktury na 
Strážnického. Zrealizováno to nebylo a v podstatě navíc se utratilo ještě asi o 600 
tisíc míň, což je v komentáři upravený rozpočet k 31.12.2015. Já jenom připomínám 
problematiku oprav komunikací. Víme napříč městem, kde jaký chodník je v jakým 
stavu. Máme nějaký generel komunikací, nebo stavu chodníků, který mají technické 
služby, a to doporučení teda bylo přes finanční výbor, abychom udělali revizi a 
nějaké vyhodnocení nákladovosti oprav těch skupin nejvíce postižených. Mám dojem 
těch 4, 5 podle toho, jak to bylo značeno a věřím, že to bude předmětem potom 
dalšího jednání zastupitelstva po projednání ve finančním výboru. Děkuji.  
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Starosta – já myslím, že ty chodníky a komunikace to je záležitostí samozřejmě 
možností, který stávají v tomto roce 2016. Nechci tady opakovat, co jsme 
projednávali na finančním výboru, kde jsem byl přítomen a kde jsem se snažil 
vysvětlit, že už jenom ten fakt, že dáváme 4 miliony, máme dát 4 miliony na chodník 
Lanškrounská, Sušice až po křižovatku na Kunčinu, tak že to je dost velká zátěž a 
nám to moc velké možnosti nedává. Nicméně si dovolím říct, že komunikacím a 
chodníkům je věnována trvalá pozornost a v případě, že se poštěstí někde ušetřit 
někde nějaký peníz, tak určitě budeme přemýšlet o posílení komodity komunikace 
chodníky.   

Mačát – já mám následující protinávrh k těm finančním příspěvkům nad 20 tisíc, to 
znamená to je ta myslím poslední tabulka v rozpočtu. Tam navrhuji, aby ten 
příspěvek nebo ta dotace pro speciální školu byla 25 tisíc, v tom původním návrhu je 
20, čili navrhuji změnu na 25 tisíc korun, a to s ohledem na ty oslavy, které tuto školu 
čekají. Dále navrhuji, aby ten příspěvek pro divadelní kroužek 25 tisíc na aparaturu 
byl 0, s tím, že by měly být pověřeny kulturní služby, aby zajistili aparaturu vč. 
mikrofonu pro ochotníky tak, aby to mohli profesionálně používat. Je zbytečné to 
kupovat do kroužku divadelního. Dále u položky ZO SMTS navrhuji tu sumu snížit z 
50 na 45 tisíc. Jedná se o vybavení pro činnost klubu. Tady z té žádosti nečtu, že by 
tam docházelo k nějakému rozšíření činnosti nebo něco podobného.  Takže myslím 
si, že by mohlo stačit to, co měli v loňském roce. A poslední změna u položky 
Zdeněk Kopetzký, tzn. 12. ročník Moravskotřebovského cyklomaratonu a 1. ročník 
silničního závodu, tzn. tady se rozšiřuje rozsah toho závodu, tak myslím si, že není 
důvod snižovat ten rozpočet proti loňsku a navrhuji tedy, aby byl ve stejné výši, jako 
loni, tzn. 40 tisíc korun.  

Starosta – já ještě připomenu, že u položky Sokol Boršov FV doporučoval, bylo tam 
doporučení 80 tisíc. Protože je to v rozporu s VP, že strop je 70, tak tam bude muset 
být tahle částka, abychom se nedostali do křížku. Čímž se nevylučuje během roku 
nějaké další možné řešení. Tak jsme tady slyšeli celkem tři návrhy na změnu 
doporučení finančního výboru, 4 pardon. Já bych jenom doplnil k těm mikrofonům 
pro ty divadelníky, že jsem právě dnes s panem ředitelem předběžně dojednal, že ty 
mikrofony pořídí kulturní služby, budou to mít ve své režii, budou o to pečovat a je to 
takhle určitě efektnější, než aby to bylo v držení skupiny lidí. A takhle to bude i trochu 
pod kontrolou. Máme za to, že je to rozumnější. Je to jen tenhle důvod nic jiného. 
Samozřejmě to předpokládá nějak částečně během roku upravit rozpočet kulturních 
služeb.  

Mička – já jsem se chtěl právě zeptat, jestli u divadelníků bude znamenat přesun té 
částky do rozpočtu kulturních služeb, aby z toho mohly ty zvukové mikrofony pořídit. 
Starosta řekl, že to znamená úpravu rozpočtu v průběhu roku, tak věřím, že to takhle 
dopadne. Díky.  

Starosta – já mám víru, že to tak dopadne, protože by to bylo trochu nefér. My jsme 
se takhle domluvili na vedení, že to pořídí kulturní služby, budou to držet, opatrovat, 
provozovat, tak se mi to zdá relevantní. Nicméně si nás pohlídejte.  

Protinávrh: Speciální škola 25 000,- Kč – pro 19 

Protinávrh: Divadelní kroužek J. K. Tyla 0,- Kč – pro 19 

Protinávrh: ZO SBTS 45 000,- Kč – pro 15, 3 proti, 1 se zdržel  

Protinávrh: Zdeněk Kopetzký 40 000,- Kč – pro 15, 4 proti  
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Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 323/Z/140316 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 324/Z/140316 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 325/Z/140316 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 326/Z/140316 
 
Tisk č. 7 - Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací a daru z rozpočtu města v 
roce 2016 
Odehnal – já jenom aby to bylo správně, poprosil bych, kdyby paní inženýrka mohla 
k té veřejnoprávní smlouvě Charita, Domeček, jo?  
Buriánková – dobrý den, já jenom upřesním v tom návrhu veřejnoprávní smlouvy u 
Oblastní charity je formální chyba ve výši úhrady těch jednotlivých splátek. Ta 
celková částka je správně, ale ty splátky neodpovídají tomu celku. Bude to 
samozřejmě opraveno před podpisem té smlouvy tak, aby dohromady ty splátky 
dávaly tu schválenou výši 750 tisíc. Děkuji za upozornění a omlouvám se za tuto 
chybu. 

Starosta – j á taky děkuji za upozornění na tenhle nedostatek. Bude to napraveno 
samozřejmě.  

  
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 327/Z/140316 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 328/Z/140316 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 329/Z/140316 
 
Tisk č. 8 - Udělení Ceny města Moravská Třebová za rok 2015 
Pro uděluje - 18 
Přijato usnesení č. 357/Z/140316 
 
Tisk č. 9 - Demolice budovy č.p. 634 na ul. Svitavské   
 
Starosta – já jenom připomenu, že došlo už celkem k pěti požárům, nebo založením 
požárů v tomto objektu. A zejména po posledním pátém pokusu, kdy jsme tam v 
podstatě umístili týden před tím fotopast, abychom viděli, kdo nám tam leze a dělá 
neplechu, tak fotopast zachytila pachatele, kteří jsou policií ustanoveni a jsou 
obviněni pro trestný čin obecného ohrožení. Zpět, pro poškozování cizí věci. Já to 
říkám proto, že v současné době ten objekt je nezajištěn a domníváme se, že 
jakékoli další finanční náklady na zajištění objektu případně sanaci jsou naprosto 
bezpředmětné vzhledem k jeho stavu, kterej se horší a horší. Takže tolik jenom 
úvodem jsem chtěl říci. Nyní je stav takový, že si dovolíme označit ten stav za 
nebezpečný pro případ, že tam někdo vleze a může se všelicos možnýho stát. 
Nechceme na to čekat, až se tam něco stane. Ale nic, já jsem řekl, co jsem k tomu 
chtěl. Tím jsem nechtěl říct, že to musí být zbouráno hned teď. Ale takové je 
doporučení rady města.  
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Jurenka – mě by jenom zajímalo, co se týká té demolice, jestli je nějakej odhad 
nákladů, protože máme tady hlasovat o nějaké demolici a vůbec si nedokážeme 
představit, co by to stálo, co to bude obnášet, protože zase to zatíží rozpočet, tak 
abychom věděli vůbec jak je to plánovaný co se týká financování. Děkuju.   

Starosta - já se přiznám sám za sebe, že jsem tý demolici nebyl taky moc nakloněn, 
měl jsem to tak 50 na 50, ale pak jsem uznal, že to hledisko nebezpečí tady je 
převažující, aspoň i u mě. Samozřejmě my nevíme, co nás to bude stát. Teďka 
jenom prostě proklamujeme, že schválíme, že to bude zdemolováno. Nevíme kdy, za 
jaké náklady. To všechno před námi bude stát tahleta zjištění. Samozřejmě, že tu 
demolici si to budeme muset zaplatit z našich prostředků. Těžko na to nějakou dotaci 
seženeme. Kdy by se objevila jenom dobře, ale není to nadějné zatím.        

Mačát – ten postup by měl být takový. Pokud dnešní ZM schválí to, že máme zajistit 
demolici, tak budeme hledat to řešení, ono můžou být asi různé varianty toho 
technického řešení a provedeme výběrové řízení na toho dodavatele té demolice s 
tím, že z toho vyplyne potom samozřejmě ta cena, ten rozpočet a to by se 
schvalovalo ještě znovu v zastupitelstvu jako v rámci návrhu na změnu rozpočtu. Čili 
tam je ještě takovej bod, kde se může ještě říct, že z důvodů finančních do toho třeba 
nepůjdem. Ale je potřeba na tom začít pracovat. Pokud chceme provést demolici v 
letošním roce, tak my ty kroky první už musíme udělat teď s tím, že změna rozpočtu 
bude další okamžik, kdy se o tom bude rozhodovat.  

  
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 330/Z/140316 
 
Tisk č. 10 - Využití areálu Mitry na ul. Jiráskově dle územního plánu 
 
Mička – chtěl jsem se zeptat, jestli s ohledem na přípravu změny územního plánu je 
návrh na nějakou úpravu tady tohodle využití? 
Starosta – zatím mi nic takovýho není známo, ale kolega Mačát… 

Mačát – bavili jsme se o tom na strategickým výboru, že právě bychom měli do té 
změny územního plánu zapracovat, jakmile bude, pokud tedy se naskytne nějakej 
návrh na změnu toho využití, jestli míříš k tomu, aby tam byla možná výstavba 
rodinných domů nebo něco takového, tak samozřejmě by s to dávalo do změny 
územního plánu. Pokud bysme se rozhodli jako zastupitelstvo prostě to koupit, 
zdemolovat, postavit tam domky nebo něco jinýho, co momentálně územní plán 
nesplňuje. Tak toto je právě příležitost to do té změny dát. To se týká nejen tady toho 
objektu, to se týká vlastně i té lokality na Nové ulici, kde také bysme to měli 
přizpůsobit tomu, co tam bude, kam to bude směřovat, co tam bude vznikat. A jsou 
nějaké další ještě lokality, které budeme v rámci územního plánu řešit návazně na ty 
strategický záměry města.   

Martínek – jen bych kolegu Mačáta trošku upravil. To samozřejmě nemůže být jenom 
na co se týká strategických zájmů města. Územní plán se samozřejmě týká i 
soukromníků, takže my to nemůžeme pojímat tak, že se město rozhodne tam stavět 
domy, ale město se rozhodne o tom, jestli se tam můžou stavět domy. Jenom to 
říkám proto, že by z toho mohla být eventuálně nějaká mýlka při vysvětlování celé 
záležitosti.  

  
Pro bere na vědomí - 19 
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Přijato usnesení č. 343/Z/140316 
 
Tisk č. 11 - Rozhodnutí ve věci areálu Miltra 
 
Mička – tak já už jsem tuhle záležitost otevřel na jednání strategického výboru, tak si 
neodpustím to otevřít i tady, i když jak sdělil starosta, je asi již rozhodnuto, jakým 
způsobem se bude ubírat hlasování. Nicméně chtěl bych jenom apelovat na to, že se 
domnívám z mého pohledu, že město tady má jednu z mála příležitostí, jak změnit 
charakter území v podstatě centru města v navazující lokalitě obytné zóny, 
městského parku, navazující mateřské školky. Já vím, když půjdu daleko do historie, 
tak samozřejmě naši předci budovali tyto podniky a výrobní závody na okraji města. 
Bohužel rozvojem města došlo k tomu, že kolem byla udělaná celá zástavba, 
nicméně si myslím, že ten princip stále platí a že výrova kór takhle velkých podniků 
nebo prostor by měla být soustředěna do okrajových částí města. Rozumím tomu 
také, že ty peníze, které jsou za ten objekt zatím požadovány, že to je vysoká částka, 
14 milionů nenajdeme na chodníku a demolice tak, jak byla navržena v nějaké 
hodnotě 6,8 milionu bez DPH, jsou také peníze, nicméně než jsem ho předložil, tak 
jsem se snažil najít také případné budoucí zdroje v rozpočtu města, které by mohli 
sanovat tento finanční výdaj. Takže znovu se domnívám, že v rámci města, nejedná 
se teďka tady jenom o, si myslím, naši generaci, ale je to taky výhled do budoucna, 
že bychom tady nechali nějaký odkaz i našim dalším potomkům, kteří tady budou 
potom realizovat věci v dalších generacích. Takže pořád si myslím, že je to šance. 
Samozřejmě nevíme, jestli to prodá někomu jinému, co tam vznikne, ale jestli se 
mám rozhodovat mezi licitováním snížení ceny o milion nebo o dva, tak se 
domnívám, že k tomuhle by docházet nemělo. Takže z mé strany jsem pro odkup a z 
tohoto důvodu dávám také protinávrh v tom, že město akceptuje nabídku na 
odprodej. Děkuji.  
 
Martínek – tak samozřejmě, že se můžeme v budoucnu k téhle věci vrátit, až majitelé 
si přečtou pořádně územní plán a zjistí, komu celý ten objekt můžou prodat. 
Samozřejmě, že ta stávající cena je naprosto neadekvátní vč. teda případných 
demolic. Zkuste si jenom spočítat, kolik by byla cena pozemku, kdyby se na tom 
prostoru měly postavit například rodinné domky. Takže to je úplně neadekvátní, 
vzhledem k tomu, že zase využití pro nějakou průmyslovou výrobu, ať už jakoukoli, 
což je jediná možnost, jak využít nějakých finančních prostředků cizích z hlediska 
využití brownfieldů, tak v téhle oblasti asi nepřipadá v úvahu, tak si myslím, že se to 
dostává do situace utopie. Samozřejmě je možné, že majitelé prudce sníží cenu, až 
zjistí, že to neprodají nikomu. No a další věc je, že bychom si měli vzpomenout na 
reakce obyvatelstva v okolí, když se tam mělo budovat parkoviště. Takže parkoviště 
podle mě nikoho v zásadě netrápí, a kdyby se tam mělo budovat cokoli jiného a 
vzpomeneme si jenom na reakce obyvatelstva, tak bych viděl, že je to skoro 
neřešitelné ten problém tam v tom území. A vzhledem k tomu, že tam Miloš bydlí, tak 
mě to trochu překvapuje, že teďka má představu, že by se tam mělo něco fungovat, 
když jak říkám, ani parkoviště se tam pro odpor obyvatelstva nemůže zřídit.  
 
Starosta – já už se nebudu zabývat tím, že těch 14 milionů je neakceptovatelných. Je 
to cena, která zdaleka neodpovídá, ani z části neodpovídá skutečné ceně. Jenom 
připomenu, že jsme si na ten objekt nechali zpracovat posudek na technický stav 
objektu a ten výsledek je ještě horší, než jsme jenom si mysleli. Ta představa, že 
tohle by město mělo za takovou těžkou sumu koupit, pak ještě zdemolovat a pak 
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přemýšlet o nějakém smysluplném využití a s nějakou návratností financí do toho 
vložených je teďka dost jako utopická. Nicméně každý má právo na svůj názor.  
 

Protinávrh: ZM ukládá sdělit majitelům, že město akceptuje jejich nabídku za 14 
milionů – pro 5, proti 11, 3 se zdrželi.   

  
Pro ukládá - 11 
Přijato usnesení č. 353/Z/140316 
 
Tisk č. 12 - Smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt č. 11, ul. Hřebečská č.o. 1 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 331/Z/140316 
Pro ruší - 19 
Přijato usnesení č. 348/Z/140316 
 
Tisk č. 13 - Směna a prodej pozemků mezi městem a J.A.N. s.r.o. 
 
Jílek – já nechci zdržovat, protože o výsledku je předem rozhodnuto, ale zajímalo by 
mě v kostce, v čem došlo ke změně tohoto materiálu oproti tomu, co byl předložený 
na posledním jednání a byl odložen nebo neschválen, já už si to nepamatuju přesně. 
Byl odložen tedy stažen z jednání s tím, že bude nějakým způsobem přepracován 
nebo aktualizován. Já jsem tam nenašel žádný rozdíl.  
 
Mazalová – změna je v tom, že je tam předloženo uzavření té dohody, která nám 
zaručuje ten přístup do té občanské … respektive propojení s Dr. Loubala, to tam 
před tím nebylo.  
 
Hlasování – nepřijato. Pro 10, proti 7, zdržel se 1, nehlasoval 1.  
 
Starosta – vzhledem k tomu, že tady chyběl kolega Martínek, tak budu navrhovat 
nové hlasování.  
 
Jurenka – já už jsem se hlásil před tím, ale nějak technika zklamala, nechtělo to 
naběhnout. Takže mě by zajímala spíš jiná věc. Bavíme se tady o prodeji pozemku, 
kde vycházíme z ceny 120 Kč za metr čtverečný a v tisku č. 15 máme stejný, 
podobný pozemek, zase ornou půdu, kde máme 605 Kč. Takže si myslím, že tady 
ten prodej je značně podhodnocený. 
 
Mačát – je to poměrně složitá věc, to uznávám, pokusím se to nějak vysvětlit a ještě 
bych chtěl předeslat, že pokud chceme podporovat podnikatele, jak proklamují 
všechny strany skoro, co jsou v zastupitelstvu, tak toto neschválit tuto věc je 
skutečně spíš proti podnikatelům v té průmyslové zóně. Toto řeší vlastně přístup 
Ateku do jejich firmy, jinak budou velmi obtížně zajišťovat tu výrobu, kterou mají 
nasmlouvanou. A potom řešit parkování, víme, jaké jsou tam problémy s parkováním 
vozidel pro všechny ty firmy v té zóně. Samozřejmě, že to nebude dostatečné řešení, 
my tam musíme ještě budovat postupně nějaké další parkoviště, ale toto je možné 
zrealizovat poměrně rychle. Ovšem závisí to na tom, jak se nám podaří získat ten 
pozemek 2936/3. Co se týče ekonomiky tady celé té transakce, tak vychází plusově 
pro město, a to s toho důvodu, že při prodeji toho pozemku 2826/19, podle posudku 
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má ten pozemek hodnotu 312 000 zhruba, neříkám ty drobný, my ho prodáváme za 
535, čili vlastně se ziskem oproti posudku o 223 tisíc korun. Co se týče té směny, tak 
ta je ztrátová s ohledem na město, protože ty pozemky, které my dáváme do směny 
to je 2826/8 a 2826/9, tak mají hodnotu asi 562 tisíc, zatímco ten pozemek, kterej 
získáváme, ten strategickej 2936/3, tak podle posudku je za 387 tisíc, tzn. je to 
celkově mínus 175, čili na prodeji získáme 223, na tomto ztratíme 175 celkově je to 
zisk 48. Navíc ta cena pozemku 2936/3, která podle odhadce je spočítána na 
základě ceny 142 Kč za metr, tak samozřejmě může být navýšena, protože je to ten 
pozemek, který my budeme buďto prodávat firmám na zóně, nebo dlouhodobě 
pronajímat. Takže my to dostaneme víceméně zaplacený dopředu a celkově si 
můžeme říct, jestli to bude 142 Kč na metr nebo 200 Kč na metr a podle toho se pak 
bude pohybovat ten zisk města z celé této transakce. Já to vidím jako pro město 
přijatelné řešení, než bych posuzoval teďka, kde se prodávají za kolik pozemky. 
Prostě toto se musí vzít jako celkově dohromady a zejména sledovat to, co tím 
chceme splnit, tzn. vybudovat parkoviště a příjezdovou cestu na průmyslovou zónu.  
Starosta – já k tomu jednom dodám, že k tomu už byla sáhodlouhá diskuse a ty 
pochybnosti už k tomu zazněly. Nicméně teď jste slyšeli řeč čísel. Já se taky 
domnívám, že bychom to měli akceptovat, protože pakliže se nikam neposuneme, 
tak si zase říkáme o trvání problému na Svitavské ulici, tzn. že tam budou parkovat 
vozidla a bude tam prostě nepřehledno a samozřejmě velké nebezpečí nějakých 
úrazů.  

Martínek – já jenom upozorňuju, že se zdržím hlasování.  

Starosta – to nevadí, přesto nechám hlasovat ještě jednou.  

Nové hlasování.  

  
Tisk č. 14 - Prodej pozemku parc.č. 3498 v Moravské Třebová, část Sušice  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 332/Z/140316 
 
Tisk č. 15 - Prodej části pozemku parc. č. 1192_2 v obci a kat. území Moravská 
Třebová, ul. Nová       
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 333/Z/140316 
 
Tisk č. 16 - Prodej hrobového zařízení 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 334/Z/140316 
 
Tisk č. 17 - Podání žádosti o převod pozemku SPÚ 
 

Mička – mám jenom dotaz, jestli když nebyla schválena ta směna, tak jestli 
samozřejmě se bude pracovat na jiných podmínkách případných směn, tak jestli by 
se ten materiál neměl odložit a řešit to potom řešit souhrnně v nějaké jiné podobě.   

Mazalová – tyto pozemky dává SPÚ do veřejné nabídky 4. dubna, tak pokud to teď 
nechválíte, tak můžeme o ně přijít.  

  
Pro schvaluje - 18 
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Přijato usnesení č. 335/Z/140316 
 
Tisk č. 18 - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 336/Z/140316 
 
Tisk č. 19 - Smlouva o zřízení věcného břemene 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 337/Z/140316 
 
Tisk č. 20 - Zpráva o činnosti městské policie za rok 2015 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 344/Z/140316 
 
Tisk č. 21 - Zpráva o vyhodnocení bezpečnostní situace Obvodního oddělení Policie 
ČR Moravská Třebová za rok 2015 
 
Odehnal – já bych měl na pana velitele takový skromný dotaz. Jak vypadá vaše 
kádrové obsazení a zabezpečení, protože za uplynulé dva roky nebo tři roky se stav 
členu policie v Moravské Třebové značně snížil. Jak to vypadá do budoucna a jste 
vůbec schopni zabezpečit v tom stavu, jaký máte, to co je potřeba? 
Švancara – dobrý den všem, děkuji za tuhletu otázečku. Víceméně chtěl bych říct, že 
vždycky v této zemi policie zajistí službu tak, jak jí to zákon ukládá a tak jak to 
vyžadují potřeby města a regionu. Jenom na upřesnění tohoto dotazu. V současné 
době máme 4 mladé kolegy, kteří jsou teď ve škole, vzdělávají se a nastoupí do 
Moravské Třebové. Takže nikdy se nestane, aby policie neplnila svoji úlohu v této 
zemi. Já využiju toho, že mám slovo, chtěl bych poděkovat vám zastupitelům, 
protože jestli jste si dobře přečetli tuto výroční zprávu, tak za rok 2015 je zde výrazný 
pokles trestné činnosti v tomto městě a to o 122 věcí, je to obrovské číslo. Tyhlety 
čísla jsou vaše čísla, vy dáváte peníze na školy, vy dáváte peníze na prevenci 
kriminality, máte výborně vybavenou městskou policii a hlavně se nebojíte dát peníze 
do toho, co dneska opravdu pomáhá a objasňuje trestnou činnost, a to je do 
kamerového systému. To jsou vaše hmatatelné výsledky, které ve městě máte. 
Říkám, máme nejmenší kriminalitu na okrese Svitavy. Takže za to bych vám chtěl 
poděkovat.  

Jílek – já jsem se rozhodl pro technickou poznámku, jenom se chci ujistit, jestli tu 
zprávu skutečně zpracovala Petra Jiroušová, a nebo jestli ji zpracoval pan 
nadporučík. 

Starosta – to dá rozum, že ji zpracoval pan Ing. Švancara, a slečna kolegyně 
Jiroušová ji pouze vypravila jako tisk, jako vždycky. Taky bych chtěl oběma policiím 
poděkovat za to, že v loňském roce jsme úspěšně čelili kriminalitě, dopravní 
bezpečnosti ve městě a tzv. uliční kriminalitě. Nebudu používat žádný silný slova, ale 
je to tady trochu znát v posledních měsících a jenom bychom si všichni přáli, aby 
nám to tak vydrželo. To, jaké personální obsazení je v obou týmech lidí, jak se daří 
doplňovat dalšími lidmi, kteří z různých důvodů jdou na přechodnou dobu či nějakou 
delší dobu mimo město, tak jenom ať jsme schopni to takhle podržet dále. Aby lidé v 
našem městě mohli mít lepší pocit bezpečí.  

  
Pro bere na vědomí - 19 
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Přijato usnesení č. 345/Z/140316 
 
Tisk č. 22 - Zahraniční služební cesta do Polska 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 338/Z/140316 
Pro pověřuje - 19 
Přijato usnesení č. 347/Z/140316 
 
Různé 
Starosta - 14. dubna v 19 hodin je zahajovací večer festivalu DSK, budete všichni 
pozváni, vč. ředitelů příspěvkovek a dalších osobností a budeme se těšit na příjemně 
strávený nejen ten večer, ale i další dny, po které ten festival DSK bude trvat, tzn. až 
do 19. dubna do úterý. Bude včas zveřejněn program na všechny dny a já bych vás 
chtěl jenom pozvat, abyste se přišli podívat, protože poslední roky ten festival 
skutečně dobrou náplň i úroveň.  
 
Jílek – já jsem měl připomínku k tomu přecházejícímu tisku, ale nefungovalo mi to, 
jako už jsem zaznamenal potřetí dneska, přihláška do diskuze. Ale asi se nic 
dramatického neděje, mě by jen zajímalo u toho tisku č. 22, kdo to je představitel 
města.  
 
Starosta – to je postaveno tak, aby se ta cesta nemusela zvlášť schvalovat v 
zastupitelstvu a zcela určitě by se tak mohlo stát, že to nemusí být ta cesta až po 
schválení zastupitelstvem. Já ti teďka neřeknu kdo to je, já to určitě nebudu. Jestli ti 
jde o to. A pokud tady jsou jiní statutární zástupci, tak jsou to místostarostové a může 
padat v úvahu, že to může být někdo z nich.   
 
Zemánek – já bych si dovolil to vysvětlit, je to velmi prosté. Zaměstnanci jsou 
zaměstnanci a ostatní představitelé města jsou členové zastupitelstva. 
 
Jílek – tak tam mohlo být napsáno členové zastupitelstva. Já jsem nerozuměl tomu 
pojmu, kdo to je představitel města. Jinak s tím nemám žádný problém.  
 
Martínek – jenom jsem vás chtěl zastupitelstvo informovat, že jsem dneska jednal v 
Olomouci se sestrama františkánkama a zároveň taky na arcibiskupství olomouckém 
ohledně sporu, nebo žaloby na domov důchodců a zatím předběžně vás mohu 
informovat, že ty jednání vypadají velmi zdárně a vypadá to, že ten spor bude brzy 
ukončen. Což si myslím, že to bude ku prospěchu všech. Jak města, tak církve. 
Mimo jiné samozřejmě ten spor by mohl teoreticky ohrožovat případné uvažované a 
žádané dotace od státu na rekonstrukci toho domova důchodců, takže se domnívám, 
že se nám podaří v relativně krátké době celou tu záležitost ukončit tak, aby prostě 
nebyla.  
 
Odehnal – jen takovou malou připomínku jedná se o MTZ. Požádali mě o to manželé 
Václavkovi, kteří v tomto městě žijí přes 80 let, oslaví významnou diamantovou 
svatbu a chtěli by v Moravskotřebovském zpravodaji poděkovat za akt, který proběhl 
na městském úřadu, poděkovat panu tajemníkovi, že je oddal a tak dál, ale bohužel 
jim bylo řečeno, že se tyto věci do zpravodaje nedávají. Chtěl bych požádat, zda by 
bylo možné, aby redakční rada přehodnotila tyto záležitosti, udělalo se malé okénko 
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SPOZ, a ti občané, kteří si to zaslouží, mají významné výročí atd., poděkování 
pracovníkům úřadu, aby se obnovilo toto okénko. Děkuju.  
 
Starosta – já k tomu můžu jenom říct, že to může být dosaženo změnou VP, protože 
stávající znění nám tohle nedovoluje. Na rozdíl od jiných měst. Já to říkám, jak to 
stojí. Já nejsem proti zásadně. Já jenom říkám, že současná úprava nám to 
nedovoluje zveřejňovat jubilanty a různé poděkování apod. Stávající úprava nám to 
prostě nedovoluje, to si nevymýšlím. Ale nejsem proti zásadně. Můžeme si to vyřešit 
po ZM.  
Odehnal – mám to dát do rady písemně, nebo to stačí tady, když to bude v zápise z 
jednání? 
 
Starosta – stačí tady.  

Mička – stručný dotaz, co je pravdy na tom, že firma Atek chce v Udánkách budovat 
logistické překladiště nebo něco takového? 

Starosta - dostalo se to k nám taky. My jsme na úrovni města s tím vyslovili 
nesouhlas, aby tam jezdily kamiony, protože ta cesta nedovoluje, aby tam jezdili 12 t 
nebo jinak tonážní kamiony. To by tam za chvíli byly těm lidem ty garáže významně 
poškozovány. Zatím jsme nedoporučili, aby se tam tohle odehrálo. Stavební úřad 
nebo dopravní úřad to má pod kontrolou.  

Jurenka – já bych měl jeden požadavek, a to je kdyby se dalo nějakým způsobem 
řešit nepořádek podél silnice 35, jednak nahoře od ul. Svitavská až k OMV, protože 
na jedné straně máme Knížecí louku, což vypadá velice pěkně upraveně a na druhé 
straně je nehoráznej nepořádek. Jestli apelovat na někoho, něco udělat s tím, aby 
tam byl pořádek.  

Starosta – můžeme dát podnět na SÚS Pk, která provádí správu, pokud tam není 
věcná příslušnost ŘSD. Jednomu z těch, kterýmu to bude patřit, to posuneme.  

Mička – ještě navážu na pana Beyera, jestli teda v otázce zachování pobočky se 
bude jednat ještě s českou poštou, aby to nějak neusnulo, aby měli jistotu v tom, že 
služby Českou poštou budou v té oblasti zajištěny.  

Starosta – stav je takový, že oni to teď zavřít nemůžou. Pokud by to chtěli, tak musí s 
náma jednat. Ale teď to mají vládou zakázáno. Teď je stav takový. Jestli máme za to, 
že by se mělo nějakým způsobem jednat s Českou poštou, nejsem proti, ale teď to 
pokládám za né nutné momentálně. Česká pošta ví, že stanovisko města bude 
jednoznačně pro zachování pošty v části města Boršov.  

Starosta poděkoval za účast na zasedání.  

Konec 17:00 
 
V Moravské Třebové 14.03.2016 
Zapsala: Bc. Petra Jiroušová 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Mgr. Roman Cápal         Libor Truhlář 


