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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, která se konala dne  20. června 2016 od 15:00 

hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni: 21 členů ZM, tajemník MěÚ (dle prezenční listiny) 
 
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 388/Z/200616 - 425/Z/200616 
 
Návrhová komise: Ing. M. Mička, Mgr. P. Vágner, Ing. D. Blahová 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bc. L. Bártová, PaedDr. H. Horská  
 
 
Tisk č. 1 - Pozvánka, program jednání zastupitelstva města 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 388/Z/200616 
 
Pro volí - 21 
Přijato usnesení č. 423/Z/200616 
Pro volí - 21 
Přijato usnesení č. 424/Z/200616 
 
 
Tisk č. 2 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
Pro bere na vědomí - 21 
Přijato usnesení č. 408/Z/200616 
 
Tisk č. 18 - Nemovitost budova č. p. 634 na ul. Svitavské   
Ing. Matoušek – já jsem se, my už dlouhodobě máme zájem o prodej této nemovitosti, 
proběhla schválením zastupitelstva někdy v roce 14 nebo 15, teď si nejsem jistý (starosta: 
2013) a od té doby jsme zhruba rok a půl vyjednávali s městem, teda s radou, se zástupci 
města o odprodeji a bohužel jsme se nedostali k závěru, neboť požadavky města byly v 
podstatě z hlediska potřeby investic do té nemovitosti v podstatě nepřijatelné nejenom pro 
nás, ale pro jakéhokoli investora. Ta situace se dostala do takové patové situace, kdy my 
jsme poslali poslední nějaký návrh, kterým jsme reflektovali nějakým způsobem ne 
stoprocentním a snažili se narovnat ty sporný body, v kterých jsme nedošli společného 
konsenzu. Na to následovala reakce města, která ty naše připomínky neakceptovala. Od té 
doby jsme spolu nejednali a my jsme, protože důvěřujeme tomu, že ten objekt, že tento 
program nebo projekt je zatím jediným správným řešením, možná že existují i jiná, my je ale 
neznáme, a to učení pro centrum aktivního stáří, prostě směřování do oblasti problémů 
seniorské části společnosti. Vyjednávali jsme a hledáme dál investora nebo spoluinvestora, 
resp. provozovatele této nemovitosti. V posledních měsících jsem se dozvěděl o tom, že 
zastupitelstvo projednalo možnost odstranění té nemovitosti, což považujeme za jedno z 
nejhorších řešení pro tu lokalitu. Ten objekt je ve stavu schopným efektivní rekonstrukce, 
protože veškeré nosné konstrukce zejména svislé jsou v pořádku, co se týče aktuálních 
poruch, který jsou na tom krovu, to jsou věci, který když se na ně včas zareaguje, tak 
nezpůsobí škody na těch dalších. Proto si stále myslíme, že je vhodné vstoupit znovu do 
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jednání a dotáhnout ho tím spíše, že se nám podařilo najít provozovatele, s kterým teď 
momentálně vyjednáváme o způsobu vztahu a jeho participaci na projektu. Jedná se o 
společnost Domov alzheimer. Je to společnost, která provozuje úspěšně už několik takových 
zařízení a my jsme po dohodě s nimi se dohodli o tom, že by bylo vhodné implementovat 
tuto část služby i do toho našeho projektu. Proto jsem vyzval město k tomu, aby zvážilo ještě 
jednou řešení odstranění té nemovitosti a abychom si znovu sedli ke stolu a pokusili se najít 
řešení, který povede k efektivnímu využití té nemovitosti. O totéž žádám i vás jako 
zastupitele, abyste přehodnotili to své rozhodnutí, které jste udělali před časem. Děkuju.   
 
Mačát – my jsme to skutečně velmi vážně zvažovali, my všichni zastupitelé, protože to 
rozhodnutí o té demolici nebylo jen tak ze dne na den. Já bych chtěl ještě zmínit doporučení 
výboru pro strategický rozvoj, který zasedal teď nedávno, máme tady vlastně i zápis z toho 
jednání, kde jsme se jednohlasně všemi hlasy shodli na tom, že pokud bychom to měli 
prodávat za čtyři miliony, tak tam musí zůstat ty tvrdé smluvní podmínky, které já chápu, že z 
hlediska toho podnikatele jsou velmi těžké až neakceptovatelné, nicméně byly potvrzeny. 
Protože jinak nelze garantovat, že bude realizován ten záměr a nelze garantovat jeho 
dlouholetou udržitelnost.  Tam je přímá vazba mezi těmi podmínkami a tou cenou. Pokud 
bychom řekli, že z těch podmínek ustupujem, když to teď přeženu, že nám je vlastně jedno, 
co tam bude, tak potom ale to nemůže být za tu cenu, která je v té smlouvě napsána. To 
znamená, že my bychom potom museli jít do soutěže, vyhlásit soutěž na prodej této 
nemovistosti, kde by se mělo začít na nějaké odhadní ceně, nebo ceně stanovené 
znaleckým posudkem a tou soutěží to prodat. Ale tím bychom se vzdali té garance, k čemu 
ten objekt bude využit.  Takže proto výbor strategický nedoporučuje ustupovat z těchto 
podmínek. Ono to platí nejen pro dětskou nemocnici, ale i pro ten další tisk č. 19, kde se 
jedná o nemovitosti na ulici Nová. To je stejný závěr, který vznikl v tom strategickém výboru.  
 
Mička – já jsem k tomu přistupoval obdobným způsobem. Jsou tady na stole nastaveny 
nějaké podmínky v případě jeho prodeje a samozřejmě jsou tady dvě hlediska. Jedno 
hledisko je podnikatelských subjektů, v této fázi dvou, kteří mají zájem o tuto nemovitost v 
podstatě se stejným shodným využitím a pro ně jsou samozřejmě tyto podmínky v řadě bodů 
neakceptovatelné nebo nepřijatelné. Na druhou stanu je zde pohled města, který těmito 
podmínkami stanoví, co si přeje, aby v dané lokalitě, v našem případě uprostřed města, bylo 
realizováno a že toto jsou jasné garance toho, že ze záměru neucukne. Já se za mou osobu 
rovněž přikláním k nastavení tvrdých parametrů v případě uvažování o změně záměru, který 
byl schválen. To znamená zase se bavit o případném prodeji. Nemůžu se vyjadřovat k 
nabídce pana Ing. Matouška, protože ty údaje, které kdysi byly, nevím, jestli jsou z hlediska 
ekonomického ještě platné, nicméně jenom se se díval na to, co předkládá druhý žadatel o 
prodej a principiálně zase to znamená úpravu nějakých podmínek smluvních. Je zde 
připravena nějaká ekonomika projektu při jeho plánovaném využití a zase mohl bych tady 
namítat to, že i ty ceny, který jsou tady navrženy, jsou možná příliš optimistické, že když se 
podíváme do té modelace jejich výnosů a nákladů, tak že příjem, dosažení příjmu od 
jednoho klienta ve výši nějakých 23 tisíc měsíčně bez toho, aniž by tam šla nějaká státní 
dotace, bude velmi problematické. To že součástí toho jsou složky platby za přiznané stupně 
nemohoucnosti, zase by znamenalo při tom navrženém obsazení, že zvažuje nějaký stupeň 
druhý maximálně třetí, to znamená dotaci nějakou ve výši 4 nebo 8 tisíc korun a zase prostě 
ten příspěvek by těch 23 tisíc neobsáhl. Připomínám, že jsme schvalovali někdy loni na 
podzim systém péče o seniory, zabezpečení pečovatelské služby navázané na naše zařízení 
a z mého pohledu jakékoli další zařízení znamená jednak formu konkurence a jednak v 
případě rozdělování nějaké pevné částky mezi další poskytovatele obdobných služeb by to 
také v budoucnu mohlo znamenat, že se zvýší nároky na dofinancování našeho zařízení z 
městské pokladny. Z mého pohledu stále platí to, co říkám několik let a potvrdil jsem to i při 
minulém hlasování, tzn. demolici zmíněného objektu. Děkuji.  
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Ošťádal J. – já bych krátce pohovořil panu Ing. Matouškovi. Znám ho samozřejmě delší 
dobu, hodně dlouho, ale já bych chtěl hovořit o tom období, kdy jsem byl na radnici jako 
starosta města. Pan Ing. Matoušek byl jeden z prvních, kteří přišli na řadu tehdy, když přišla 
za mou soudní exekutorka z Lanškrouna s tím, že zámek je zadlužen a já nevím co. Pan Ing. 
Matoušek nám velice pomohl, postavil nám zámek v podstatě na dobré slovo a nemusel to 
vůbec dělat. To byla první věc. Pan Ing. Matoušek se dále podílel na stavbě rekonstrukce 
stravovacího zařízení na ul. Palackého, školního zařízení, dál působil také na rekonstrukce 
zimního stadionu, no zkrátka takových akcí, kdy se zapojil do práce na změně města, bylo 
hodně. Já zase na druhé straně můžu říct, že pan Ing. Matoušek nás nikdy nepodvedl, nikdy 
neudělal něco, co by bylo v rozporu s pojetím lidí ve Třebové a proto já jednoznačně ho 
podporuji v tomhle tom, aby ta rekonstrukce byla přidělena jemu. To je moje slovo. Děkuji.  

Martínek – takže já bych chtěl k tomu celýmu říct jedině pár věcí. Zaprvé teda neznám teďka 
jaký je  technický stav té budovy, nicméně velmi podrobně, tuším že s kolegou Mičkou jsme 
to probírali, když to přebíralo tehdy město od nemocnice, nevím, jestli Miloš u toho byl přímo, 
ale určitě jsem tam byl s představiteli nemocnice a už v té době z té budovy bylo využitelné 
pouze svislé zdi jinak nic. Jsou tam spalitelný stropy, to znamená, že všechno ostatní bylo na 
jakýkoli využití nevhodný. Jaká je situace teď se neodvažuju říct, ale nepochybně bude horší 
jak, byla tehdy. To je ad 1 . Ad 2 je to nejcennější prostor evidentně nejcennější, který má 
město k dispozici a město musí velmi pečlivě zvážit, jak ten pozemek využije. Já osobně 
bych se přikláněl k tomu, aby to byl záměr takový, který povede k rozvoji města jako 
takovýho, protože opravdu jiný tak dobrý pozemek město k dispozici nemá. A třetí věc je bod 
č. 10, který budeme co nevidět probírat a myslím si, že v této situaci by si mělo město 
každopádně tenhle pozemek zachovat pro případné eventuální využití, pokud by nedej bože, 
kdyby ten bod deset dopadl špatně pro město, tak si myslím, že se to nabízí jako evidentně 
vhodná plocha na řešení problémů města, který by teoreticky mohly vzniknout, i když si 
myslím, že k tomu nedojde, ale pro jistotu ano, takže z mýho pohledu prodávat ten pozemek 
v této chvíli je nemožné. Město si ten pozemek musí nechat pro eventuální své záměry, až 
pokud ta záležitost pomine, tak se může dál o téhle záležitosti bavit. Z mého pohledu je ta 
situace jasná.   

Starosta – jenom připomenu, že v dubnu 2013 zastupitelstvo schválilo záměr prodeje a od té 
doby se nic významného neudálo. Protože přešlapujeme pořád na jednom místě. To co je 
dnes obsahem tisku včetně návrhu na usnesení, tak je v podstatě výsledkem toho, že ty tři 
roky jsme s tím nic nedokázali udělat. Já to nebudu komentovat, já jsem se k tomu namluvil 
dost. Pakliže nemáte žádných dalších podnětů, připomínek, tak mně nezbývá než přikročit k 
hlasování.  

Pro potvrdit své usnesení, kterým schválilo demolici objektu - 15, proti 2, 4 se zdrželi  

Trunečka Filip – já bych teda, mě to dost překvapuje, že jste si znova schválili tu demolici, 
když teda tady jsou minimálně dva nějaký subjekty, nevím kterej je ten druhej, že jste ho tak 
šmahem jako zamítli. Nevím, nakolik s váma jednal ten další subjekt o tom odprodeji. 
Nicméně mě jako zaráží to, že já jsem se dozvěděl od některých investorů, který už před 
těmi deseti lety jednali o odprodeji přímo z Pardubickým krajem a v podstatě nabízeli 
Pardubickému kraji víc peněz, než za kolik to získalo město. Že dneska město jakoby má 
prostě morálku jako to město samo za deset let nic s tím nedokázalo udělat a získalo to od 
Pardubic teda zřejmě k tomu, aby s tím něco udělalo s tím objektem a najednou vy chcete po 
někom, kdo teda by třeba měl zájem o odkoupení, po nějakejch investorech, podmínky, který 
jsou pro ně neakceptovatelný. Tak nevím, jak si tohle jako zdůvodníte, že jako já tomu 
rozumím, že chcete nějaký jistoty, ale jako nastavit je jako likvidačně nebo prostě jako 
nesmyslně pro ty investory mě jako dost zaráží. Na další stranu se teda opravdu jako divím, 
že jste to teda takhle rychle hodili do autu no.  
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Starosta – já si dovolím na to poznamenat, že nic se nehodilo do autu. Já jsem připomněl, že 
tři roky se takhle od schválení záměru prodeje dohadujeme a tohle je výsledek, ať se vám to 
líbí nebo ne. Hlasováno bylo a zastupitelé k tomu až na výjimky neměli žádných podstatných 
připomínek. Tohle je závěr prostě. A jak říkáte vy, ty neakceptované podmínky jsou tvrdé, 
samozřejmě, ale je to pro nás jediná možnost, jak si zajistit těch 10 let toho provozování k 
těm účelům, ke kterým se to prodalo. A i za tu cenu 4 milionů. Pokud by tam ty podmínky 
nebyly, tak nemáme žádnou jistotu, že tomu tak bude celých deset let. Kde máte jistotu, že 
se tam potom nastěhuje kde kdo, když se změní předmět podnikání a tak dále. To se nedá 
vynutit. Jediná možnost je tahleta sankce. My jsme se potom po zvažování shodli jak v radě 
města, tak potom zastupitelstvo, že ty sankce jsou pro nás priorita. Pokud ani jeden ze 
subjektů ty sankce prostě nepřijme, tak se nedá nic dělat. Oba dva se vyjádřili, že to jsou pro 
ně sankce nepřijatelné. Takže my trváme na těch sankcích. Pokud bylo to už schváleno, 
bude se demolovat.  

Matoušek – já jenom na doplnění, aby bylo jasno, proč vlastně se tři roky nic nestalo. Ty 
podmínky jsou nepřijatelný pro jakýhokoli investora. Čili pokud tvrdíte jako město, že máte 
zájem ten objekt rekonstruovat, a ten záměr zastupitelstvo schválilo, že je správný, tak 
nemůžete nastavit podmínky,  který ten projekt fakticky znemožňují. Protože jestliže ve 
vašem požadavku je, že například zhodnocení toho objektu je sankcí pro vyplývající z 
nedodržení toho projektu, to už nebudu tady mluvit o detailech, ale tohle je zásadní věc, tak 
pro jakýkoli investiční záměr, který je finacovaný z nějakých úvěrových zdrojů, je to prostě 
nepřijatelný požadavek. Byla tady debata o té kupní ceně. My jsme v tom posledním návrhu 
hledali a našli řešení, jak prostě postupovat s ohledem na požadavek toho města dodržet ten 
záměr, obejít nebo jak vyřešil ten spor o té kupní ceně. My jsme nabízeli dobře, tak to kupme 
v té tržná ceně, ale definujme ji správně a objektivně. Jenom pro tak trošku do tý odbornější 
části. Jestliže v tuto chvíli uvažujete o demolici, tak ta tržní hodnota tý nemovitosti je cena 
toho pozemku plus náklad na tu demolici. Tak my jsme v té době diskutovali o nějaké jaksi 
odhadované ceně 10 – 15 miliony korun. Nerozumím skutečně tomu postoji města, jestli na 
jedné straně říká ano, já chci do tohodle toho objektu dostat takovouto náplň a na druhý 
straně nastaví podmínky, který jsou skutečně reálně nepřijatelný pro jakéhokoli investora, ať 
je to jakýkoli záměr.  
 
Starosta -  jenom podotknu, že jsme za těchto podmínek vlastně podepsali kupní smlouvu s 
bývalou speckou na ul. Nové. Takže to tehdy pro tu firmu nebylo nepřijatelné. Že to 
nedopadlo, to je věc dalšího vývoje situace. 
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Martínek – já jsem s panem Trunečkou diskutoval z Velkých Opatovic až do Olomouce po 
handsfree, takže si myslím, že jsme si společně to vyjasnili, takže se k tomu vracet nebudu. 
Ale jenom asi tři věci bych chtěl zdůraznit. Zaprvé opravdu se změnila situace a město, je 
velmi pravděpodobné, nebo není velmi pravděpodobné, je nutné, aby si v téhle chvíli, jako 
jakýsi zadní vrátka, ten prostor nechalo. Jenom abychom byly jaksi v obraze jakou hodnotu 
reálnou má ta prostora, tak bych chtěl jenom zdůraznit, že tuším že v roce 96 jsme prodávali 
ten pozemek přímo proti, teda já jsem prodával, nebo město s mým vedením, tak se 
prodávalo Penny Marketu 1200 Kč za m2 tehdy. Takže jenom si od toho odvoďte, jak se 
mezi tím změnily ceny nemovitostí. A myslím si, že je to docela dobrej orientační údaj o tom, 
jakou hodnotu má tento pozemek, přičemž tento pozemek je ještě kvalitnější, než ten, který 
jsme prodali Penny Marketu. A třetí věc já teda mám osobně velmi smutné zkušenosti s 
jakýmikoli požadavky, které se dávají předem a viz zase ti, my už toho mnozí více 
pamatujeme, takže když se podíváte dneska tak, kde stojí ten jak je kruhový objezd tak tam 
je takovej ten roh vedle Königů a jejich prodejny, tak ten původně byl určen pro autosalon. 
Bylo to zabezpečeno městem, dostali jsme za to symbolickou dávku, měli jsme to opatřeno 
právně a výsledek byl, že si nakonec ten majitel s tím pozemkem udělal co chtěl a my jsme 
tomu nebyli schopni zabránit, protože prostě to tak je. Dávat podmínky podnikatelskému 
subjektu, on to potom dá soudu a soud bude určovat, jestli ty podmínky jsou adekvátní nebo 
neadekvátní, prostě tam to skončilo tak, že to co jsme tam chtěli tam není samozřejmě, 
místo toho tam je další obchodní středisko a o ten pozemek jsme nenávratně přišli a přitom 
to město dalo za zcela symbolickou částku. Takže já si myslím, že tohle je několik 
argumentů ještě navíc k celé té debatě, ale v současné době si myslím, že debatovat o 
prodeji pozemku jako takového vůbec nemá smysl.  
 
Mačát – já bych chtěl potvrdit, že jsme o tom dlouze jednali s panem Matouškem o těch 
podmínkách smlouvy. Jednali jsme i o alternativních garancích, které by mohly být nějak 
zváženy, ty alternativy byly například konkrétní provozovatel, který přijde, my ho uvidíme 
živýho a on předloží jasně ekonomický rozbor toho projektu, který bude životaschopný. K 
tomu bohužel nedošlo, my neznáme žádného provozovatele. To je všechno někde v 
oblacích. Takže ta alternativní záruka, kterou já si myslím, že bychom mohli přijmout, že by 
ten provozovatel budoucí se nějak zavázal, nebo že bychom to podchytili, že by to mohla být 
cesta, ale bohužel nic takového nebylo. Jak říkal pan Mička, ta ekonomika třeba u toho 
druhýho zájemce je pochybná. Když člověk trošku umí počítat a ví něco o těch dotacích a 
podobně, tak samozřejmě ta reálnost toho záměru není zdaleka potvrzena těmi 
ekonomickými rozbory, který byly k těmto záměrům předloženy.  Poslední připomínka, nebo 
chtěl bych potvrdit, že slova pana Martínka, máme víc příkladů, kdy jsme vysoutěžili vlastně 
komu prodáme něco, podle toho co on tam pak udělá a nikdy tam nikdo nic takovýho 
neudělal. Jednoznačný zkušenosti, že pokud to není natvrdo nějak zavázaný, tak je malá 
pravděpodobnost, že to bude dodrženo. Jinak to není žádný, že by to byla nedůvěra vůči 
Honzovi Matouškovi, známe se dlouho, já to naprosto chápu, že podnikatelsky to nemusí 
vyjít, ale my bychom skutečně chtěli, aby to vyšlo. Nám nejde o ty sankce, abychom dostali 
nějakej majetek za 50 milionů nebo za kolik, nám jde o to, aby se tam provozovalo to, k 
čemu to bylo prodáno. Ty záruky, chápu, je obtížný dát, ale my je prostě chceme, 
požadujeme a bez nich to nemůžeme v podstatě prodat. Jedině tou soutěží, ale tam potom 
jak už jsem říkal, je to ať si tam každej dělá co chce, ale to v tomto případě, s ohledem na 
strategický význam této lokality, není možné.  

Ošťádal J. – já bych jenom na závěr krátce řekl asi možná trochu názor Honzy Matouška. 
Podívejte se, on tady postavil řadu věcí, na řadě věcí se dále podílel i jinak. Já bych v této 
chvíli, kdyby město za mnou přišlo, abych někde něco pomoh, tak bych se na něj vykašlala. 
Takže já si myslím, že když se takhle bude Honza Matoušek najednou chovat, tak se 
nemáme čemu divit. Jo, ale to je jenom tak krátce. Takže to je všechno, děkuji.   
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Horská – já snad jenom maličkost, já bych ráda zareagovala na slova pana Trunečky. Mě 
mrzí, že použil slovo, že šmahem tady nějakým způsobem hlasujeme. Protože nejenom já, je 
nás tady řada, kteří jsme zde byli před těmi deseti lety, kdy se rozhodovalo o tomto prostoru. 
Tehdy bohužel neprošel sál, který by opravdu sloužil všem občanům, bohužel o jeden hlas, a 
který mohl být tady a dneska sloužit opravdu všem. Tehdy se rozhodovalo, zda z toho budou 
parcely, a nebo zda to zachováme a budeme hledat investora. Rozhodlo se správně, že se 
zakonzervuje budova a bude se hledat investor. Bohužel doba se změnila, situace byla pak 
už jiný, ale tehdy už se řeklo, že je to strategické území pro Moravskou Třebovou. Je to 
místo, které má sloužit všem občanům. A to si myslím, že město si musí hájit.  

Trunečka – a co teda tam má město v plánu teda když to je strategicky důležitý, tak máte 
vymyšlený, co by tam mělo bejt skutečně? 

Starosta – to co tam bude či nebude není rozhodnuto. Rozhodnuto zatím je tím usnesením, 
že si to město ponechá. To je naprosto výmluvné.  

Matoušek – já si ještě dovolím jednu krátkou poznámku. Já jsem, víte, rozumím tomu 
argumentu, který říkal pan Radko Martínek, že město strategicky je teď v situaci, kdy prostě 
tomu já rozumím, to je logická informace, nicméně je potřeba to říct, aby to řekl i ten orgán. 
Protože my jsme na základě nějakého rozhodnutí na tom projektu pracovali a samozřejmě, 
že jsme s tím měli jistý náklady spojený prostě s tou přípravou. Tak bylo by korektní, kdyby 
ta informace přišla a řeklo se pánové, bohužel město má jiný názor na projekt, resp. na 
využití toho, smysluplný, důležitý pro město. To je věc, která se nedá neakceptovat. Mě 
akorát trošku vadí to, že se to dozvídám teď na zasedání zastupitelstva. Když v podstatě 
spolu tři roky jednáme. Co se týká té poznámky, Vašku, není to tak, že bychom nepředstavili 
solventního a schopnýho provozovatele, dokonce jsme ho přivedli na radnici, dokonce jsme 
s ním jednali společně, byla to společnost Senior holding, s kterou jsme měli připravenou 
smlouvu k podpisu, a která navrhovala širší komunikaci s městem ve vztahu vůbec obecně 
posilování sociálních služeb a já si myslím, že to byl ten okamžik, kdy se to město trošku 
vyděsilo, že by tam mohli nastat nějaký komplikace jaksi v celým tom komplexu 
poskytovaných služeb. Následovala medializace tohodle toho projektu a tak dál. Takže a v 
současné chvíli znovu jsme jaksi představujeme a očekával jsem, že po této diskuzi pokud 
by dopadla tak, že budeme se vracet k tomu projektu, tak jsem i v tom požadavku na 
projednání tady představil i toho našeho partnera provozovatele, tu společnost Domov 
alzheimer. To je všechno, děkuju.   

König – já si myslím, že tady ten tisk 18 má ještě jeden bod hlasování. Totiž to zastupitelstvo 
města ukládá. Tady to není variantně.  

Starosta – ne ne ne, to špatně čteš. Buď je tohle, nebo to druhé. A schválila se první část. 
Jednoznačně to tak je postaveno.  

König – já jsem to konzultoval tady s kolegama vedle a oba to chápali stejně jako já.  

Starosta – ne, tisk je postaven naprosto jednoznačně alternativně. Jestli jsme schválili první 
část, tak o druhé se nehlasuje.  

König - o první jsme hlasovat nemuseli, protože o ní jsme rozhodli. To jsme neměli co 
potvrzovat.  

Starosta – nemám k tomu co říct.  

König – myslím si, že pan Matoušek má naprostou pravdu v tom, že ta smlouva v tom stavu, 
v jakým se investorovi předkládá, se nedá podepsat investorem. Jednak investor se nemůže 
zavázat v podstatě k plnění tak tvrdých bodů, který tam jsou, a v podstatě je to z banky taky 
neakceptovatelný, protože banka do toho v životě nepůjde do takovýho projektu, kterej v 
podstatě ten závěr není jistej. Byl bych pro zmírnění podmínek pro investora, s doktorem 
Skoupým vyjednat podmínky, který jsou pro investora přijatelný. To se týká nejenom tady 
této nemovitosti, tak i nemovitostí dalších.  
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Jílek – my jsme tady na druhé straně taky nezávisle si o tom špitali a došli jsme k závěru, že, 
neděláme si samozřejmě patent na rozum, ale to, že bylo přijato usnesení v tom prvním 
odstavci, nevylučuje hlasování o tom druhém návrhu na usnesení. Tady není napsaný buď a 
nebo. Prostě se domníváme, netvrdím že většinově, ale že ten druhý návrh na usnesení je 
hlasovatelný a můžeme o něm hlasovat.  

Starosta – podle mého názoru, když bychom hlasovali o tom druhém, tak popřeme to první. 
Jednoznačně. Já nechci dělat chytrého. Prostě jak je to postaveno, pan tajemník je 
garantem, že to je v pořádku podle jednacího řádu a podle dalších náležitostí. Takže se 
vůbec nemůžeme cítit provinile. Nebo já se necítím provinile. Já si myslím, že jen postup byl 
správný a korektní.  

Martínek – no já si myslím, že tím, že bylo schváleno tohle usnesení a budeme mít ještě bod 
deset, tam budeme o dalších věcech diskutovat, ale nicméně fakt je a v jedné věci má 
kolega Matoušek určitě pravdu, že bychom měli pravděpodobně zrušit záměr prodeje toho 
pozemku, což nemusí být nutně na téhle schůzi. Bylo by potřeba to připravit a předložit to na 
další schůzi zastupitelstva. Samozřejmě, že teoreticky je hlasovatelné, i když to tam budova 
nebude, oni se změní cenový podmínky a tak dál, ale v zásadě určitě já budu chtít na radě, 
abychom zrušili záměr prodeje tohoto, protože pak je to skutečně matoucí. Takže jako to je 
záležitost, která se nedá vyřešit teďka na místě. Já si osobně nemyslím, že můžeme 
samozřejmě, pokud bude zájem, o tom druhým hlasovat, ale je to v zásadě podle mě trošku 
nesmyslné, protože když jsme definitivně potvrdili záměr, tak se vlastně změnily ty podmínky 
natolik, že hlasovat o tom druhém je fakticky nemožné. Ne že by to bylo, podle mě by to bylo 
teoreticky možné bylo, fakticky je to nemožné.  

Zemánek – já jenom bych doplnil tady tu diskuzi informací, že v závěru důvodové zprávy je 
psáno v podstatě, že ta usnesení jsou variantní, že buď zastupitelstvo schválí jedno nebo 
druhé usnesení. Z podstaty věci pro mě vyplývá, že je nelogické, aby když zastupitelstvo 
schválí demolici objektu, aby uložilo radě, že má jednat o prodeji budovy.  

  
Pro potvrzuje - 15 
Přijato usnesení č. 421/Z/200616 
 
Tisk č. 3 - Zápisy z jednání VSR-47 a VSR-48 
Pro bere na vědomí - 21 
Přijato usnesení č. 411/Z/200616 
 
Tisk č. 4 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 08.06.2016 
Pro bere na vědomí - 21 
Přijato usnesení č. 409/Z/200616 
Pro bere na vědomí - 21 
Přijato usnesení č. 412/Z/200616 
Pro jmenuje - 21 
Přijato usnesení č. 420/Z/200616 
 
Tisk č. 5 - Jednání finančního výboru zastupitelstva 
Pro bere na vědomí - 21 
Přijato usnesení č. 410/Z/200616 
 
Tisk č. 6 - Závěrečný účet a rozbor hospodaření Města Moravská Třebová za rok 
2015 
Pro schvaluje - 21 
Přijato usnesení č. 389/Z/200616 
Pro schvaluje - 21 
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Přijato usnesení č. 390/Z/200616 
Pro bere na vědomí - 21 
Přijato usnesení č. 413/Z/200616 
 
Tisk č. 7 - Účetní závěrka města Moravská Třebová za rok 2015 
Pro schvaluje - 21 
Přijato usnesení č. 391/Z/200616 
 
Tisk č. 8 - Rozbor hospodaření města k 30.04.2016 a návrh rozpočtových úprav 
Přijato usnesení č. 392/Z/200616 
Pro bere na vědomí - 21 
Přijato usnesení č. 414/Z/200616 
 
Tisk č. 10 - Narovnání s Kongregací Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. 
řádu sv. Františka s Assisi 
Martínek – teď je věc, o které se mi teda, musím říct, velmi těžce hovoří, ale posledně, jestli 
si pamatujete, při jednání zastupitelstva jsem vás bohužel milně informoval o tom, že se 
domnívám, že dojde k narovnání vztahů a bez problémů jednání. Já jsem se vlastně před 
posledním zastupitelstvem přijel rovnou z Olomouce, kde jsem jednal jak s vedením 
Kongregace, tak na Arcibiskupství olomouckém a po tom jednání jsem nabyl dojmu, jak se 
ukázalo zcela mylného, že podmínky, které jsem tam přivezl, nebo návrh města, který jsem 
tam přivezl, tak je pro ně víc než akceptovatelný. Bylo mi dokonce řečeno sestrou 
představenou, že toho nabízíme až moc. My jsme tady po tom měli takovou bouřlivější 
debatu, kterou nechci komentovat, nicméně rada zcela prakticky bez výjimek akceptovala to, 
co jsem probíral v Olomouci. K mému velkému překvapení potom ovšem došla odpověď 
úplně jiná, než jakou jsme tam probírali. Já v zásadě od nikoho neočekávám žádnou 
vděčnost za nic, ani to co dělám, nedělám proto, aby mně byl někdo něčím vděčný, ale 
musím říct, že už jsem se dlouho nesetkal s tím, aby mě lidi nebo organizace, pro kterou 
myslím relativně hodně udělal, se mnou zacházela způsobem, jakým se mnou zacházela 
Kongregace a katolický církev v Olomouci, protože to jednání bylo úplně jasné, nedalo se 
vůbec nic jiného pochopit z toho, než že je eminentní snaha dojít k nějakému rozumnému 
řešení, a to řešení bylo to, které jsem tam přivedl. Bohužel, jak jsem říkal, ta otázka je úplně 
jiná. Máte tam jaký je jejich konečný návrh, o ničem takovém se tam vůbec ani náhodou 
nejednalo. Osobně je to pro mě teda strašlivé zklamání, musím říct, že to dokonce považuju 
za jednu ze svých největších životních proher, protože jsem si nikdy nemyslel, že by k 
něčemu takovému mohlo dojít. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že město nemá vůči 
Kongregaci vůbec žádné špatné svědomí, protože my jsme jak ti starší, co jsou tady, tak 
víte, že v devadesátých letech požádali františkáni o vydání kostela a kláštera naproti 
budově dnešního domova důchodců. Po poměrně složitém jednání jsme s nimi nakonec 
uzavřeli velmi rozumnou dohodu, na kterou jsem se ostatně při těch jednáních odkazoval, 
nicméně na základě těchto zkušeností jsme tehdy chtěli vědět, protože v té době byl domov 
důchodců v zcela dezolátním stavu, možná si někteří ještě pamatujete, v jakém stavu ten 
domov důchodců byl a jaký byly tam podmínky pacientů. A protože jsme jednali v té době o 
velmi výraznou dotaci ze státu a měli jsme v zásadě dvě možnosti. Kdyby oni tehdy požádali 
a stát usoudil, že ano, že to mají dostat vydáno, tak město mohlo žádat o náhradní plnění, to 
znamená, že jsme mohli postavit nový domov důchodců ze státních peněz. Nicméně sestra 
představená, která tehdy byla v Králíkách a kolega Maléř, který za ní tehdy byl jednat, tak 
nám zcela jednoznačně řekla, že oni jsou školní řád, že nevědí, co by dělali s domovem 
důchodců a že požádat o vydání domova důchodců, že o něj nepožádají. Na základě toho 
jsme přistoupili tedy k jednání o dotaci od státu. Musím říct, že tehdejší sestra přestavená to 
slovo dodržela do posledního písmene, protože tehdy kongregace františkánek o vydání 
domova důchodců nebo toho kláštera a jejich budov nepožádala. Bohužel o to požádali až 
teď, a to měsíc před uplynutím lhůty na základě zákona o blokaci půdy, nikoli toho v 
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původního o vydání budov. Já osobně si myslím, že prostě tento postup církve je velmi 
problematický, protože církev dostala náhradu, a to poměrně značnou, kterou dostala při 
vyrovnání státu a při tom vyrovnání bylo jasně řečeno, že se žádné další požadavky na třetí 
osoby, tzn. obce, kraje a soukromníky vztahovat nebude. Bohužel Katolická církev je jediná 
ze všech těch církví, pokud je mi známo, který využívá jistého paragrafu, který v tom zákoně 
je a který jí dává možnost do konce minulého roku požádat o některé pozemky. Jak dopadne 
soud v této chvíli nedokážu samozřejmě říct, nicméně nedovedu si přestavit, že by město v 
této chvíli souhlasilo s tím, že za tu budovu, kde se neprovinilo vůbec ničím, a nakonec to 
nebylo ani město, které kdysi vyvlastnilo řád, město s tím nemělo nikdy nic společného, a já 
nevidím důvod, proč bychom měli platit z městského rozpočtu 15 milionů korun na jakési 
vyrovnání, kvůli kterému podle mě katolická církev dostala dávno podstatně vyšší vyrovnání 
a v rámci toho ty peníze jsou a město nemá žádný důvod, aby tyhle peníze platilo. Je pro mě 
zarážející, že já jsem se domníval, že jsou věci tzv. dobrých vztahů a myslím si, že specielně 
katolická církev si tady v tomto regionu nemá na co stěžovat, protože jak město Moravská 
Třebová, tak ostatní obce a města se podíleli na rekonstrukci církevních zařízení velmi 
výrazně a já vůbec nebudu tady hovořit o penězích, které jsem pomohl, aby se získali pro to, 
aby se obnovili nejenom kulturní památky v tomto regionu a jenom smutně musím 
konstatovat, že když jsem jednal kdysi jako hejtman např. s šéfem charity olomoucké, tak mi 
bylo vždycky sděleno, že kdyby se ke katolické církvi a katolické charitě všechny kraje 
chovali tak, jako Pardubický, tak že by bylo Olomoucké arcibiskupství nadšené. To jsou 
reality, já v téhle chvíli nevidím jiné řešení, než tedy ať určil soud kdo teda má pravdu, ale 
představa, že by město dobrovolně vydalo 15 milionů korun, a tím by vlastně přiznalo, že 
ono to bylo, které má jakési pohledávky vůči řádu. To si prostě nedovedu představit. Smutné 
na tom je, že v mnoha těch věcech, které budou památky ve městě, které jsou v držení 
katolické církve potřebovat v budoucnosti, tak jsem nikdy nepochyboval, že jsme společně 
hledali prostředky, jak ty problémy řešit. Pro mě je to velmi smutná záležitost. Nechci vás 
zbytečně zdržovat, ale je to realita a je to taky odpověď mimo jiné na to, co jsem tady říkal při 
to m předešlém bodu, že za této situace, protože dneska nemůžete nikdy říct, jak soud 
dopadne, i když jsou jisté indicie jako například poslední usnesení nejvyššího soudu, ale 
nemůžeme nikdy říct, jak to dopadne.  A v tom okamžiku samozřejmě pozemek, který je v 
oblasti bývalé dětské nemocnice, je pro město v případě eventuální prohry, a potom bychom 
museli samozřejmě zase jednat se státem, jak stát městu pomůže, nebo jakým způsobem 
bude řešit tuhle situaci, protože to byl stát, který nám ten majetek vydal, tak si myslí, že je to 
jediná prostora, kde bychom eventuálně v tom nejkrajnějším případě mohli postavit nový 
domov důchodců za spolupráce se státem. Paradoxní na celé záležitosti je, že Kongregace 
ani nepožádala o vydání celého svého majetku, svým způsobem naštěstí, protože velká část 
toho majetku je budova gymnázia. Takže kraj o ni nepožádali, naopak požádali o městský 
majetek, protože v tom prostoru, který byl bývalý domov důchodců zhruba asi třetina, možná 
40 % majetku městskýho, takže celý ta záležitost je ještě komplikovaná. Omlouvám se, že 
jsem vás tak dlouho zdržel, ale bohužel je to v poslední době velmi problematická situace 
zvláště proto, že město skutečně dostalo dotaci na to, aby dokončilo rekonstrukce toho 
domova důchodců, tzn. že v současné době máme od státu závazně přislíbenou dotaci, 
která opraví ty zbývající budovy. Máme v současné době jedny z nejkvalitněji 
organizovaných sociálních služeb vůbec v České republice v tom systému organizace tam, 
kde se nacházejí ty objekty, že jsou ve středu města a tak dál. A pokud by to dopadlo špatně 
ten soud, tak se nám to zboří celé.  Nedovedu si představit, že by k něčemu takovému mohlo 
dojít, ale v každým případě ten pozemek dětské nemocnice je v zásadě jediný rozumný 
pozemek, kde bychom eventuálně případné škody mohli negovat jinou výstavbou.  
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Starosta – děkuji za vysvětlení. Já si myslím, že bylo potřeba, aby se ty informace řekly 
takhle veřejně. Děkuji Radkovi za ten komentář, byť byl dlouhý, ale vyčerpávající. Já bych 
rád upřesnil, že ta žaloba byla podána poslední den lhůty loňského roku, tzn. 31. prosince. 
Ne měsíc, ale poslední den. Takže bez komentáře z mý strany. Jenom si ještě dovolím 
připomenout rozhodnutí nejvyššího správního soudu z pondělí 06.06., který se týkal žaloby 
na vydání kláštera v Opočně. To byl žalován Královehradecký kraj a ten rozsudek si dovolím 
označit, nejenom já, ale i právníci advokáti, za naprosto zlomový pro budoucí kauzy tohoto 
druhu. Já se domnívám, že naše kauza je velmi podobná. Takže koho to zajímá, nechť si ten 
rozsudek vyhledá a odůvodnění. Pokud jste to neviděli, tak nemá cenu, abych tady dále 
zdržoval.  

Ošťádal J. – já bych jenom krátce poděkoval Radkovi Martínkovi za vynikající komentář k 
tomuto bodu a přál bych si, aby on byl členem vyjednávacích komisí, který budou k tomuhle 
bodu. Ještě možná přijde jedna kauza, protože připravenou průmyslovou zónu se možná 
dostane na další pruh, který ta Kongregace vlastní na průmyslové zóně té nové. Takže 
pokud ano, tak bych byl rád, kdyby to bylo bez žádných problémů jim prodáno, možná potom 
trošku sleví ze svých požadavků.   

  
Pro neakceptuje - 16 
Přijato usnesení č. 425/Z/200616 
 
Tisk č. 11 - Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o školských 
obvodech základních škol v Moravské Třebové 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 393/Z/200616 
 
Tisk č. 12 - Obecně závazná vyhláška města o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 394/Z/200616 
 
Tisk č. 13 - Nominace starosty do představenstva LIKO SVITAVY  
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 395/Z/200616 
 
Tisk č. 14 - Požadavky na zpracování Změny č. 2 územního plánu města MT 
Odehnal – já jenom jsem chtěl takovou technickou, u těch úpravách nebylo mně tam jasné z 
těch pozemků a z toho, jak vypadá situace, jak se chce stavět naproti průmyslové zóně vlevo 
v té špici pozemků, jestli při té směně u toho, jestli se počítá s tím, že tam bude bytová, ale 
přešlo by to i do části průmyslové zóny.   
Mačát – to byl ten hlavní impuls pro provedení změny územního plánu, že budeme rozšiřovat 
průmyslovou zónu v té špici v lokalitě jihozápad, jak tomu říkáme. A ubereme vlastně tu 
plochu na výstavbu bytovou. Takže určitě se tam budeme tím zabývat.  

Starosta – určitě bude dostatečný prostor pro podrobnou diskuzi k těmto záležitostem.  

  
Pro bere na vědomí - 21 
Přijato usnesení č. 417/Z/200616 
 
Tisk č. 15 - Zázemí na Knížecí louce, žádost o dotaci Pk 
Pro bere na vědomí - 21 
Přijato usnesení č. 415/Z/200616 
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Tisk č. 16 - Smlouva o podmínkách provedení stavby a darování pozemků - oprava 
komunikace Boršov 
Pro schvaluje - 21 
Přijato usnesení č. 396/Z/200616 
 
Tisk č. 17 - Varianty rekonstrukce školního bazénu na ZŠ ul. Palackého 
Mačát – my jsme to projednávali už ve výboru strategickým, to jste mohli číst v zápise. V 
podstatě jsme nedošli k nějakýmu jednoznačnýmu rozhodnutí. Myslím si, že my bychom tady 
měli rozhodnout zejména o tom, zda se má zachovat bazén dlouhý 17 m nebo se má ten 
bazén zvětšit na 25 m, s tím, že nemusí úplně platit ty varianty, jak jsou tam uvedeny. To 
znamená, že třeba u té pětadvacítky tam ty prostory pro občerstvení se můžou vynechat, 
nebo velikost těch wellnessů může být upravena, ale základní rozhodnutí je, zda zachovat 
17 m nebo ne. Pokud by byla zachována, tak zase se tam bude řešit dodatečně v dalším 
zpracování té dokumentace, o jaký zařízení to mý být rozšířený. Zejména z toho pohledu 
wellness. Takže dnes bychom měli říct, souhlasíme s tím, aby to byla pětadvacítka, resp. 
varianta 2b nebo sedmnáctka, což jsou varianty 1 a až c. 
Jílek – já bych měl jenom dotaz, jestli tato záležitost byla předmětem nějakého veřejného 
fóra v minulých obdobích. Pokud ano, tak s jakým výsledkem, pokud ne, tak proč.   
 
Starosta – já se domnívám, že obecně o školním bazénu pojednávala většina veřejných fór v 
posledních letech. Jestli máme na mysli ta samá veřejná fóra pod Zdravým městem. A o 
variantách určitě žádná diskuse veřejná nebyla. Nicméně tohle je výsledek nějakého 
doporučení a nějaké vize do budoucna a perspektivy samozřejmě. Já vím, že na to budou 
názory různé, jak tady řekl kolega Václav Mačát o těch třech jednodušších stejně velkých 
sedmnáctkách a nebo udělat pětadvacítku, abychom se potom za pár let nemuseli tlouct do 
hlav, proč jsme prostě nešli do pětadvacítky, když je to standart atd. To snad tady nemusím 
vysvětlovat.   
 
Mačát – já bych tu odpověď ještě doplnil. Jjednat to bylo na těch fórech prodjednávaný, 
pravidelně se to objevovalo na špici požadavků občanů, aby tady byl krytý bazén. To je 
jedna věc. Druhá věc je, že my jsme ten výbor strategickej, tam jsme to projednávali na 
dvakrát po měsíci zhruba. To první jednání bylo jenom seznámení za přítomnosti toho 
projektanta, kterej popsal a vysvětlil ty varianty. Jeho názor, že v dnešní době obnovovat 17 
m je samozřejmě nesmysl, nebo není to koncepční, protože to děláme pro budoucnost a ne 
pro teď, abychom opravili bazén. Takže ten jasně doporučuju tu pětadvacítku. A my jsme si 
řekli na tom prvním jednání strategickýho výboru, že všichni členové to mají za úkol 
projednat se svým okolím, s vámi se zastupiteli, kteří jste tam nominovali a byl dán prostor 
zhruba měsíc na to, aby se zjistil ten názor veřejnosti.  
 
Ošťádal J. – já bych jenom krátce. Varianta 25 m je podle mě zásadní, protože jakákoli jiná 
varianta, která povede jenom k opravě 17 m bazénu, neskýtá to, že tam nepřijde za nějakou 
dobu hlas lidu, že chceme 25 nebo 50. Je potřeba si uvědomit, že varianta 17 m bazénu je 
takový provizorní, která není konečná. To znamená, že skutečně, ti zastupitelé mohou být 
úplně jiní v tomhle městě. To ne, že tam budeme ještě my. A rozhodnou se prostě jinak. 
Pokud chceme zachovat nějaký solidní bazén v Moravské Třebové, tak bychom měli jít do 
varianty 25 m bazénu.   
 
Mička – principiálně kdybychom se měli bavit na téma budoucího zatížení města, tak 
každopádně já to tady mám navržený, že by mělo zastupitelstvo uložit radě, aby dopracovalo 
nějakou navrženou variantu nebo schválenou o návrh jednak budoucího provozování, tzn. s 
využitím jak pro školu, pro veřejnost, pro instituce, pro firmy, ale také porovnání zpracování 
ekonomického rozboru, porovnání současnosti a toho budoucího navrženého provozu. To je 
základ, protože můžeme tady házet, jestli chceme 25 nebo 16, ale my se musíme také 
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zabývat budoucím financováním provozu a můžeme najít informace u jiných provozovatelů, 
že někde to bude šul nul a někde na to doplácí 5 milionů. A myslím si, že to město než se 
rozhodne, by mělo jasně vědět, jaké budou ekonomické parametry budoucího provozu. V 
tom jsou ty základní úskalí. První varianta, vždycky jsme brali to, že ten základ pro město 
Moravská Třebová je, že mám bazén, že děti třebovských škol a nejbližšího okolí můžou jet 
na bazén a naučit se plavat. To jsme brali jako základ a druhej protipól proti tomu bylo, že v 
okruhu 30 km kolem Třebové jsou klasické bazény, kam si kdo chce plavat, tak ať si tam 
zajede. Je to dostupné 15 minut automobilovou dopravou a je to vyřešeno. Z mého pohledu 
první varianta v podstatě neumožňuje další využití pro veřejnost a je to jenom zachování 
toho statusu učme děti plavat ve stávajících podmínkách. Ty varianty b, c v podstatě 
umožňují otevření hodin nebo dostupnosti využití toho bazénu i pro veřejnost, rodiny s dětmi 
využití nějakýho základního wellness a přece jenom umožní těm, kteří nemůžou jezdit, tak 
aby si zašli zaplavat aspoň do místních podmínek. A poslední varianta 25 m z mého pohledu 
je nejvíce zatěžující, já se nepřikláním ke kolegovi Ošťádalovi, nejvíce zatěžující město, ať 
už z hlediska nákladů, které souvisí s jeho vybudováním, pakliže jak je uvedeno nejsou 
žádné dostupné zdroje nebo investiční možnosti, jak zrealizovat výstavbu, tak si řekněme 
taky na rovinu, ale mělo by to být podpořeno nějakou ekonomickou studií. Bude to rozhodně 
zatěžující provoz budoucích výdajů z městského rozpočtu. Za mě osobně zlatý střed. 
Opravme to, já osobně bych navrhl variantu č. 1 b, opravit, vybudovat základní sociální 
zázemí i pro veřejnost, mít tam základní wellness, sauny a to je všechno. Děkuji.  
 
Mačát – samozřejmě, že ty provozní náklady musíme vzít v úvahu. Já bych k tomu jen 
poznamenal, že žádné zařízení typu služeb pro občany, které bychom v budoucnosti 
budovali, tak nebude ziskové. Vždycky to bude znamenat nějaký dopad do rozpočtu, nějaká 
ztráta. Tady u tohoto projektu není ten dopad tak velký. Ono tam jsou uvedený nějaký 
informace o provozu bazénu ve Vysokém Mýtě v tom materiálu, to jste možná přehlédli. A 
nějaký odhad navýšení nákladů našich současných. Současně nás stojí náklady na energie 
a vodu asi 750 tisíc, ten projektant říká, že by tam měl být nárůst asi 60 %, já i kdyby to byl 
dvojnásobek, tak pořád se mi to zdá být přijatelný z hlediska rozpočtu města. Jako že to 
jsme schopni utáhnout. A co se týče toho účelu bazénu jednoznačně pro děti, tak aby 
pokračovala výuka plavání, to je ten základ. Nicméně já bych nebránil tomu, pokud se někdo 
najde, kdo tady bude chtít ty děti vést k závodnímu plavání, já jsem to sám dělal mnoho let 
tady na základní škole, takže škoda že ta 25 není a oni nemají možnost skutečně potom se 
dostat do té kategorie dětí, které plavou závodně a mají možnost tréninku v 25. Takže já si 
myslím, že v budoucnosti by to mohlo nastat, že ten plavecký oddíl, který jsme kdysi měli, že 
by mohl být opět oživen. To jenom reakce na ty připomínky nebo náměty.  
 
Martínek – jako vzor nám slouží určitě venkovní bazén, kde Třebováci houfně nadávají na to, 
jak je postaven venkovní bazén. Když mám hodnotit ve svém volebním obvod, co říkají zase 
z okolním měst, tak jsou všichni nadšení, co se v Moravské Třebové postavilo a paradoxní 
situace je v tom, že Třebováci se jezdí koupat do Velkých Opatovic, kde je postaven bazén a 
z velkých Opatovic se jezdí koupat do Moravské Třebové, protože ve Velkých Opatovicích 
zase říkají, že je špatně postaven ten bazén tam. Ale druhá věc je, provozní náklady lze 
spočítat úplně jednoduše, budou se pohybovat mezi 2 až 3 milionama ročně. Podle mýho 
názoru, já bych se přikláněl k tomu, co tady řekl kolega Mička. Prioritně se samozřejmě 
musíme zabývat tím, kde ty peníze seberem. A 50 milionů žádnou dotaci, kde bychom mohli 
získat 50 milionů, nevidím. Neexistuje taková a ani v nejbližší době nebude. Museli bychom 
to platiti ze svých peněz. To znamená, že bychom to museli platit ze svých peněz. Druhá věc 
je, že pokud půjde o rekonstrukci u školního bazénu, tak bychom teoreticky snad se mohli 
dopracovat k podpoře od ministerstva školství. A v tom případě postavit k tomu nějaké 
jednoduché šatny a vybudovat přístup takový, kdo chce skutečně plavat, tak aby si mohl jít 
zaplavat. Zas by to město tak investičně nezatížilo a provozně určitě ne. Poslední věc co k 
tomu řeknu, stačí, když se podíváte např. do Svitav, jak je využita doba pro veřejnost a můžu 
vám říct, že vůbec nijak. Ty lidi tam prakticky vůbec nechodí a ten bazén, pokud ho 
nevyužívají organizace, tak je úplně prázdný. To znamená jedna věc je, co obecně řekne 
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obyvatelstvo, že by si přálo, ale druhá věc je, co by vlastně chtělo využít. A ti, kteří chtějí 
plavat, tak pro ně je samozřejmě 17 m bazén naprosto dostatečný, aby se vyplavali 
dostatečně bez jakýchkoli problémů. Takže z mého pohledu si myslím 1 a, pokud se nám 
podaří získat dotace od MŠ 1b je rozumný kompromis.  
 
Starosta – vidíte, že na to jsou různé názory na ty varianty.  
 
Cápal – já jestli můžu k tomu. Hodně lidí jsem oslovil, hodně jsem si vyslechl názorů k tomu. 
Došel jsem k tomu, že lidé hodně chtějí 25 m, ale potom jestli to využijí. Já bych to 
samozřejmě chtěl první, aby tam byla 25 prostor, aby se tam daly udělat nějaký závody, ale 
když kamkoli přijedu na bazén, tak ten bazén je tak málo využitý, že všude musí budovat ty 
wellnessy. Takže já jsem se přiklonil k tomu názoru oprava, vybudování wellnessu pro 
občany. Kdyby byly peníze na tu 25, tak bych byl všemi deseti, ale bojím se, že to je tolik 
peněz, protože ve sportu, když si to vezmu, tak nám rady chybí nějaká hala, abychom tady 
mohli pořádat, aby tady ti kluci, kteří tady vyrůstají, aby nemuseli do Svitav jezdit hrát florbal 
za Svitavy. Já bych radši se přiklonil ke stavbě haly pořádné a tohle pro veřejnost, aby to 
mohli využít.  
 
Starosta – já jenom podotknu, že je nemyslitelné, že bychom rekonstrukci bazénu stavěli za 
svoje peníze. Kalkulujeme s tím, že nějaké se nám podaří sehnat. Kde a jaké, to je všechno 
ještě v nějaké budoucnosti.  
 
Mačát – co se týče těch dotací, tak tam skutečně momentálně jsme nenašli titul nebo i přes 
ty naše poradenský agentury nějaký program pro dotaci, nicméně jak už tady padlo od 
Radka Martínka, my to pořád bereme jako rekonstrukci školního bazénu a já si myslím, že by 
přes MŠMT bylo možné nějaký zdroj na to získat. Máme tam určité kontakty a hledáme ještě 
dál, zda bychom nějakou dotaci právě z MŠMT nedostali. Příkladem pro nás mohou být 
Svitavy, kde teď se bude zahajovat realizace stavby nové haly, kterou oni pojali jako 
tělocvična pro základní školy a místo té textilní, co tam mají postavenou za fotbalovým 
hřištěm, tu škaredou, která už málem padá, tak budou mít ještě letos postavenou novou halu 
z dotací MŠMT. Existuje nějaká dotace, ty podmínky její na nás by asi nešly uplatnit, ale 
možná, že něco se najde. Co se týče, ještě se vrátím k těm provozním nákladům. Skutečně 
my bychom nic nevybudovali, to bychom museli říct, že nic co zatíží provoz města, už 
nebudeme dělat. To prostě nejde. My musíme hledat úspory někde, abychom ty náklady na 
jiné služby mohli z toho našeho rozpočtu zafinancovat. Proto my děláme dneska různý 
úsporný projekty na zateplení, úspory energií a všeho možnýho atd., abychom právě ten 
prostor v rozpočtu získali. Čili ne aby nám narůstal ten rozpočet v kapitole provozních 
výdajů, ale aby se udržel a přitom my realizovali nové věci. Jakmile toto přestanem dělat, tak 
to město ustrne.   
 
Ošťádal Z. – já bych řekl jenom to, že si myslím teda, že jednoznačně 25 a řekl bych dva 
takový hlavní argumenty. Myslím si, že město naší velikosti by mělo mít bazén do budoucna. 
To znamená, že teďka je ta situace taková, že lze využít rekonstrukce a za ne velké peníze 
ten bazén zrealizovat. Kdyby se stavěl nový bazén, bylo by to podstatně dražší, bylo by to na 
zelené louce, stálo by to asi třikrát tolik. Další věc je, že je tady obrovská výhoda, že je to v 
areálu školy, takže vlastně ten bazén bude z větší části využit dětmi, našimi občany a jejich 
děti a ty se budou učit plavat, možná i závodně, protože v 25 si můžou změřit časy. V 17 to 
je, že se pouze naučí plavat, ale nebudou vědět, jak na tom jsou. Takže nebudou muset 
jezdit do okolních měst. Co se týče provozních nákladů, tak si myslím, že provozní náklady 
na 17 a 25 budou podobné a dopředu to zamítat, protože to bude drahé, jak říkal třeba i 
Vašek Mačátů, je to pro občany, je potřeba s tím počítat, že každý takovýhle zařízení něco 
stojí a je to pro občany, a ti občané si to zaslouží. A každý, já si pamatuju ty volební období 
dozadu, vždycky jsme měli jako volební program, že se postaráme o to, že bude bazén. To 
už je asi tak 3 – 4 období, každý jsme tam měli bazén. Teď je situace, že se by se ten bazén 
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mohl zrealizovat a je ještě by se využila možná dotace ministerstva školství, jak tady bylo 
řečeno, tak by to bylo úplně ideální to spojit dohromady.  
 
Starosta – já pokud mám říct svůj názor, já ho řeknu, já jsem tady pro tu variantu 2 b osobně 
a budu pro ni hlasovat.   
 
Horská – dodatek jestli můžu navázat tady na kolegu Mičku, mluvil o tom, že je potřeba se 
zeptat, zjistit co a jak. Tady na kolegu Cápala, samozřejmě, tady kolega Kelča řekl 21. století 
pětadvacítka, ale ta budoucnost je nějaká, náklady jsou nějaké, možnost využití nějaká a já 
mám pocit, že prostě tak jak to říkal i kolega Cápal, že pokud chceme tam dostat lidi, tak 
základem je, aby tam bylo wellness. Protože na to plavání jen tak lidé jako takoví, v celém 
širém okolí, kam přijedete na bezén, tak sami vám potvrdí, i tady kolega Odehnal 3, 5 lidí to 
je tak všechno. A na to wellness, kdyby bylo tady v Moravské Třebové, tak bychom zde 
přitáhli nejenom naše občany. Na to zapomínáme. Nejenom 25 nebo 17, ale především 
wellness.  
 
Martínek – já už jenom technicky ke Zdeňkovi, pokud by tam měla být 25, tak je to postavení 
nového bazénu a neříkejme si tady, že tady něco ušetříme. To co tam je, bychom museli 
zlikvidovat celý, to znamená v zásadě by to bylo asi dražší, než kdyby se ta 25 postavila na 
zelené louce, protože to neodpovídá ničím, ani technicky, prostě ničím. Je to prostě rozdíl 
zásadní a prostě nelze počítat s tím, že by to byla rekonstrukce, ale fakticky výstavba 
nového bazénu.  
 
Mačát – tak samozřejmě, že toto byl jeden ze základních dotazů na projektanta a ten sdělil, 
že náklady na nový bazén na zelené louce by byly podstatně vyšší, než využít tady toho 
prostoru, kde už ten bazén je a provést tam jenom rozšíření.  
 
Mička – já to vnímám, že samozřejmě jsou příznivci téhle varianty, jsou příznivci varianty 
stávající. Každý se oháníme občany, nicméně mysleme, že ti občané potřebují také něco 
jiného. Že vyhodit 50 milionů z vlastní kapsy znamená, že nebudeme rekonstruovat vozovky, 
že životní úroveň pro lidi ve městě, který by to potřebovali, se nezmění, protože hold budeme 
blokovat prostředky na výstavbu bazénu a ta využitelnost, vždyť všichni z nás jezdíme do 
okolních bazénů a víme, kolik je tam lidí. Radko měl pravdu, ve Svitavách, když tam narazíte 
na 5 lidí, kteří plavou, tak to je maximum, někdy tam člověk plaval sám a tři lidi byli v 
dětském bazénku. Prostě ta realita využitelnosti všichni o tom hovoří, ale potom to využití 
bude problematické. Takže já jenom znovu potvrzuji některou z variant č. 1 a využijme ty 
peníze potom na jiné akce ve městě, kde potom se zase budeme hrozit, kde na to vzít.   
 
Mačát – samozřejmě si také uvědomuji, že ta využitelnost nebude taková, že by to narostlo 
na dvojnásobek nebo něco podobného. Pořád budou základem školy, je možnost rozšířit 
nějaké to závodní plavání a trošku víc hodin dát veřejnosti. Dnes jsou tam nějaké hodně 
omezené možnosti v tom bazénu. Takže samozřejmě to neděláme pro to, aby tam bylo celý 
město, ale aspoň pro tu část obyvatel a zejména pro ty děti, aby měly lepší podmínky na to a 
možnosti toho plavání, než mají teď.  
 
Varianta 2 b – pro 7, proti 8, 6 se zdrželo  
 
Varianta 1 c – pro 7, proti 7, 7 se zdrželo  
 
Varianta 1 b – pro 11, proti 1, 9 se zdrželo  
 
Mačát – já jenom aby byl jasnej další postup, čili toto je vlastně schválení, na základě 
kterýho my dáme zpracovávat další projektovou dokumentaci. Na tu jsou v rozpočtu peníze, 
takže teď se začne zadávat zpracování už projektové dokumentace pro vlastní stavební 
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povolení. To by mělo být letos hotovo a začátkem příštího roku bychom vyhlásili výběrové 
řízení na realizaci tohoto projektu.  
Martínek – já jenom bych chtěl konstatovat, že první co se musí, nebo minimálně současně, 
než se začne dělat pro stavební povolení, tak je potřeba jednat, jestli získáme někde dotaci 
nebo ne. Na tom záleží, jak ten projekt bude taky vypadat. Tak já bych dal předem diskutovat 
tu možnost na ministerstvu školství na co a kolik nám dají, nebo vůbec jestli nám něco dají. 
A až teprve potom můžeme pracovat na projektu pro stavební povolení, ale rozhodně ne 
dřív.  

Starosta – to už je potom věcí toho týmu, kterej dostane toto na starost. A už se o tom jedná, 
už se to víceméně připravuje. Jak tady padlo, máme tam nějaké styky.  

  
Přijato usnesení č. 397/Z/200616 
 
Tisk č. 19 - Záměr prodeje nemovitostí na ul. Nové   
Mačát – tady je to trošku zamotaný, nicméně jde o to rozhodnout o třech možných 
variantách. První varianta je schválit ten záměr prodeje na alzheimery s těmi tvrdými 
podmínkami, o kterých jsme se tady bavili k tomu dětskýmu oddělení, s tím že víme, že to je 
dost těžko akceptovatelné pro ty investory. Jinak já teď odbočím, sice už tady není Honza 
Matoušek, ale on říkal, že přivedl nějakého zájemce provozovatele, tak 27.09.2013 byli na 
radnici dva pánové, pan ze Senior holding a pan Hutr, ti prezentovali svůj zájem prezentovat 
tady to zařízení u nás. Jeden ze závěrů byl, že tyto firmy zpracují do konce října projekt vč. 
ekonomické analýzy a budou jej prezentovat vedení města. Tím to skončilo a my jsme je 
neviděli. Tak to jenom pro doplnění těch informací, které tady padly. Takže znovu se vracím 
k tomu tisku 19, ta varianta dál čekat, jestli se najde investor, který bude akceptovat tyto 
tvrdé podmínky, prostě ty podmínky neměnit. Je to i závěr VSR. Druhá varianta je ty 
podmínky zmírnit a vyhlásit soutěž a prodat to tomu, kdo dá nejvíc peněz bez ohledu na ten 
záměr, protože sice i když on tam ten záměr, my bychom ho stejně požadovali, aby ho uvedl, 
ale ty garance, že ho dodrží prostě nejsou. Třetí varianta, kterou vlastně všemi hlasy 
doporučuje strategický výbor je ten objekt zbourat a lokalitu využít na výstavbu rodinných 
domů. Vešly by se tam 4 parcely. Teď teda jsem nezmínil toho zájemce pana Němčíka, 
kterej tam chtěl nějakou svoji provozovnu, ale to patří do té kategorie, pokud by tam nebyly 
ty tvrdý podmínky, tak by musel uspět v soutěži. Byla by soutěž na prodej té nemovitosti. 
Abychom teda teď zjednodušili ty usnesení, tak já si dovolím navrhnout usnesení, který by 
znělo, že ZM schvaluje demolici stavby, čili vycházím z toho závěru ze strategickýho výboru, 
a ukládá radě města připravit realizaci infrastruktury pro stavební pozemky na rodinné 
domky. To já navrhuju jako usnesení, o kterým by se mělo hlasovat.  
 
Martínek – musím konstatovat, že jsem úplně zmaten, protože tady mám bod č. 21, teď 
nevím, jestli je to bod 18 nebo 19.  
 
Starosta – je to bod 19, 18 už jsme měli.  
 
Martínek – dobře 19, ale tak já nevím, jak to tady mám číslované, ale já navrhuji bod 2a 
souhlasím s bodem b navrhuji uložit radě, aby připravila usnesení na zrušení záměru prodeje 
téhle nemovitosti, z důvodů, který jsem tady říkal v bodě 10. To znamená, abychom se v této 
chvíli nezabývali prodejem téhle budovy, nebo tohohle pozemku a využít tento pozemek na 
výstavbu rodinných domků je úplně to poslední, co může město udělat, teda abych pravdu 
řekl. Ale v každým případě navrhuji, aby zastupitelstvo schválilo doporučení, nebo uložilo 
radě, aby připravila zrušení záměru prodeje tohoto pozemku.  
 
Starosta – já jenom podotknu, že tam žádný záměr prodeje nebyl teďka u toho objektu. To 
jsme řešili. Záměr prodeje byl vyhlášen a schválen zastupitelstvem. Co se týká dětského v 
dubnu 2013. To jsem tady zmiňoval. Co se týká Nové, tak byl samozřejmě záměr, byla 
schválena smlouva zastupitelstvem a to padlo, takže je to úplně otevřeno. Takže není třeba 
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rušit žádný záměr. Ten záměr, pokud by se zastupitelé rozhodli ten pozemek prodat s těmi 
garancemi, jak tady řekl kolega Mačát, s těmi tvrdými garancemi, které byly třeba v 18 
nepřijatelné pro pana Matouška či pana Jaroše, tak potom by se ten záměr byl na místě teď 
schválit. Nicméně pan kolega Mačát navrhl schválit demolici stavby, která je součástí 
pozemku a radě města připravit realizaci technické infrastruktury na výstavbu rodinných 
domů.  
Jílek – já mám pocit, že záměry prodeje schvaluje rada. A pokud si ho rada schválí, tak ať si 
ho zruší a nepleťme tady kompetence zastupitelstva a rady dohromady. Já vím, že třeba v 
některých výjimečných případech prostě rada chce být krytá tím, že ten záměr je posvěcen 
zastupitelstvem, ale rada má svojí zodpovědnost a má svoje pravomoci, nenechá si mluvit 
do věcí, které jí jsou vyhrazeny, tak to trošku učešte a nedávejte nám tady varianty, že 
jednou máme schvalovat jako zastupitelstvo záměr prodeje a potom máme ukládat radě 
zase schvalovat záměr prodeje. Tak dejte to do kupy a předložte nám varianty tak, aby byly 
hlasovatelný bez nějakých debat.  

Martínek – já všechno odvolávám, co jsem řek, protože já jsem zmatenej, já si v tom musím 
udělat nějak pořádek, abych měl stejný čísla. Samozřejmě, že se to vztahovalo k ulici 
Svitavská, takže se všem omlouvám.  

Mačát – já jsem myslel, že jsem to teda vysvětlil a dal jasnej návrh na usnesení, pro který by 
se mělo hlasovat. Pokud ne, tak můžeme potom zkusit nějaký, nebo jestli máte někdo jinej 
návrh, tak samozřejmě můžete předložit jiný návrh.  

Mička - Já jsem k tomu přistupoval podobně. V podstatě první varianta prodej, zase by to 
musle být za podmínek, který byly tvrdě, to znamená ochrana zájmu města. Na druhé straně 
firma, která to prezentuje, byla založena v březnu, takže je otázka spekulativní. Třetí varianta 
v okamžiku realizace záměru, bavili jsme se tady o tom minule, je to tichá lokalita rodinných 
domků. V okamžiku, kdy tam něco takové zřídíme, tak ta četnost provozu by tam byla šílená. 
Nemluvím o parkovacích místech, zase problémy s parkováním v celé oblasti. Takže mně už 
z toho taky potom vyplynulo, než tady někoho preferovat, tak to zbourat. Já už jsem to říkal 
minule, že si to dovedu představit zbourat a udělat tam parcely pro rodinný domky a celou tu 
lokalitu v podstatě zkompletovat a uzavřít. Takže pro mě je to přijatelná věc demolice stavby.  

  
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 398/Z/200616 
Pro ukládá - 18 
Přijato usnesení č. 422/Z/200616 
 
Tisk č. 20 - Informace o nabídce firmy K.Y. International 
Pro bere na vědomí - 21 
Přijato usnesení č. 419/Z/200616 
 
Tisk č. 21 - Prodej pozemku parc. č. 1745/60 v Moravské Třebová, ul. Dvorní   
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 399/Z/200616 
 
Tisk č. 22 - Prodej podílu na pozemku parc. č. 39 na ul. Farní v Moravské Třebové   
Pro schvaluje - 21 
Přijato usnesení č. 400/Z/200616 
 
Tisk č. 23 - Prodej pozemku parc. č. 3503/17 a 3503/18 v Moravské Třebová, část 
Sušice  
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 401/Z/200616 
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Tisk č. 24 - Prodej pozemku parc. č. 433/2 v Moravské Třebová, ul. Svitavská   
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 402/Z/200616 
 
Tisk č. 25 - Prodej nemovitostí v Boršově  
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 403/Z/200616 
 
Tisk č. 26 - Prodej dvou bytových jednotek s nájemníky na ul. Školní  
Blahová – já jsem se jenom chtěla zeptat, proč ty bytové jednotky nešly do dražby? A jak se 
vypočítává cena při prodeji bytových jednotek, mě tam zarazila ta velmi nízká prodejní cena. 
Za jednu 150 tisíc za druhou 200 tisíc. Tak jenom bych prosila o ujasnění, děkuji.  
Mazalová – cena se počítá podle usnesení, které jste schválili v minulým roce, tam jsou ceny 
za m2 jednotlivých jednotek, takže z toho jsme vycházeli. Myslím si, že je to 5 000 za m2 při 
prodeji s nájemníkem. A protože je to s nájemníkem, tak jsme to do dražby nenavrhovali 
vzhledem k tomu, že je to takový, u těch dražeb se tam musí chodit každý podívat, musí být 
dva prohlídkové dny a nedokážu si představit, jak bychom tam nájemníkům vodili procesy 
lidí, kteří se tam přijdou podívat a vlastně na tu dražbu pak ani nepřijdou. Takhle když se 
zájemci přihlásili, tak jim bylo stanoveno datum, kdy se mohou přijít podívat, dohodli jsme to 
s nájemníkem, který teda povinen, když ho dopředu upozorníme, nás do bytu pustit. Ale už 
to byli konkrétní závazní zájemci. Nebylo to tak, jako je to při dražbách. Z toho ohledu jsme 
nevolili prodej dražbou. Ale zájemců bylo samozřejmě více, myslím, že je to v tom materiálu 
popsáno.  

  
Pro schvaluje - 16 
Přijato usnesení č. 404/Z/200616 
Pro schvaluje - 16 
Přijato usnesení č. 405/Z/200616 
 
Tisk č. 27 - Návrh podání žádosti o převod a následné nabytí pozemku od TJ Slovan 
Moravská Třebová   
Pro schvaluje - 21 
Přijato usnesení č. 406/Z/200616 
 
Tisk č. 28 - Vklad majetku města do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska 
Pro schvaluje - 21 
Přijato usnesení č. 407/Z/200616 
 
Tisk č. 29 - Náklady na opravy stávajících komunikací ve městě Moravská Třebová 
Mička – chtěl bych TS poděkovat za zpracování materiálu, protože jsem byl iniciátorem tady 
toho tisku. Předpokládám, že projde potom jednáním finančního výboru s nějakým 
doporučením pro zastupitelstvo.  

  
Pro bere na vědomí - 21 
Přijato usnesení č. 416/Z/200616 
 
Tisk č. 30 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Göppingenu 
Pro bere na vědomí - 21 
Přijato usnesení č. 418/Z/200616 
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Mička – mám dvě záležitosti. První k tomu staženému tisku č. 9, jestli můžeme očekávat, že 
předkladatel bude blíže specifikovat žádost, nebo to bylo úplně staženo. A v případě toho 
prvního, že to bude blíže specifikováno, jestli by si rada mohla vyžádat, protože tam byl 
komentář i to zamítnutí z důvodu poskytovaných služeb nemocnicí následné péče, to 
znamená vyžádat si stanovisko nemocnice následné péče, jestli náhodou nebude poskytovat 
obdobný rozsah služeb ve vazbě na pořízení toho nového sanitního vozu. To je první část. 
Druhá věc připomínka, nevím jak kde, ale v té oblasti Jiráskova chodí stále pozdě třebovský 
zpravodaj a v případě akcí, které jsou na začátku měsíce, když to člověka nenapadne a 
nedívá se na webové stránky kulturních služeb nebo kohokoli jiného, tak potom zjistí, že to 
proběhlo a myslím si, že to není férové i pro ty organizátory jednotlivých aktivit, když jim na 
to nepřijdou lidi jenom z toho důvodu, že se o tom nemůžou dočíst v MTZ. Čili jestli je to 
problém v tom, že to by se musel posunout termín sběru dat, tak aby to k prvnímu opravdu 
bylo rozneseno po celém městě a všichni měli možnost se zapojit do aktivit počínaje prvního 
daného měsíce.  
 
Starosta – k tomu druhému se vyjádřím hned. Já v podstatě poslední dva roky nic jinýho 
nedělám, trochu přeháním samozřejmě, ale často řeším doručování. Jednak kým je 
doručováno, v jaké kvalitě a obsahu a kdy je doručováno. Problémy přetrvávají, dost zásadní 
problémy v minulosti byly v Boršově a v dalších ulicích našeho města. Škoda, že tady není 
tisková mluvčí, která se omluvila kvůli nemoci syna, ta to má v hlavě úplně přesně, nicméně 
tentokrát doručení, to jsme zjistili, problém není nikde jinde než u České pošty. Takže já s 
paní vedoucí budu zase jednat a budu jí zase žádat důrazně, aby bylo rozneseno včas. 
Nevím přesně kdy se to dostalo z tiskárny na poštu, ale byl jsem u telefonátu, kdy tisková 
mluvila s majitelem tiskárny a ten jí řekl, že nějaký den že to odnesl a tam je nějaká lhůta 
přiměřená, takže není to ani o úpravě nějakých termínů. Já si neumím představit, že budeme 
dělat uzávěrku dejme tomu do 10. a pak se tam těžko dostávají ty aktuální akce. Už tak že 
máme uzávěrku 15. to vidím dost na hraně, abychom stihli tam dostat co je potřeba. A 
hlavně aby se to stihlo i zpracovat a rozdistribuovat. Nicméně ta připomínka je na místě i 
podle mě. Také mám ohlasy od občanů.  
 
Kelča – co se týká zdravotní dopravy nemocných, tak na tvůj dotaz odpovím asi tak, že 
nemocnice co se týká pořízení nového sanitního vozu z dotace města, tak je to obnova toho 
vozového parku. Není to něco navíc. Nemocnice také žádala pojišťovnu o navýšení počtu 
sanitních vozů na umožnění zdravotního transportu na zdravotní příkaz. To znamená na 
převoz, když to řeknu lidově, který je vyžádán odborným nebo praktickým lékařem. To 
pojišťovnou nebylo akceptováno s tím teda, že ten počet sanitních vozů je dostatečný. A 
požádal bych správce IT, aby mi tam dali na panel nabídku služeb nemocnice následné 
péče, ono to asi moc známo není, ale dopravně zdravotní služba prakticky poskytuje 
transport nemocných jednak na tzv. vyžádání odborným lékařem, ale i na přímou platbu, kde 
ta cena za kilometr se pohybuje něco nad 10 Kč. A co se týká dopravy nemocných mimo tu 
pracovní dobu, tak tam to bylo komunikováno s vedoucím dopravní zdravotní služby 
nemocnice ve Svitavách, který by na zdravotní příkaz vlastně byli schopni zařídit dopravu 
nemocných z nemocnice do Svitav. Takže to jenom k tomuhle tomu. My jsme ještě iniciovali, 
to ještě není připraveno, dotaz nebo aktivita na vedení pardubického kraje přímo na 
hejtmana stran požadavku následné dopravy ošetřených, nemocných, z nemocnice ve 
Svitavách, kteří tam jsou převezeni rychlou lékařskou pomocí. Jedná se o to, že když se 
někdo převeze z místa události na ošetření do nemocnice RZS a není shledán k hospitalizaci 
nebo k dopravnímu zdravotnímu transportu, tak většinou ti lidé potom nemají třeba finanční 
prostředky nebo mobilní telefon tak, aby si tu službu mohli dohledat sami a pak v pyžamu 
nebo tak někde jsou odkázáni na pospas dobré vůle někoho. Takže chceme tuhle situaci 
ještě řešit, ale to je teprve v běhu.  
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Jílek – já mám taky dvě otázky. První je v jakém stavu je nákup bývalých tenisových kurtů u 
Písku a před nádražního prostoru od Českých drah. A druhá otázka, jestli město v horizontu 
do dvou měsíců, do tří měsíců udělá nějakou veřejnou informaci o té zmiňované aukci 
energií, nebo jestli máme jít vlastní cestou. Nebo jestli město prostě tuto službu pro občany 
nějakým způsobem udělá.  

Starosta – k tomu druhému bych poprosil paní Mazalovou, aby to vysvětlila. Jenom předešlu, 
že jdeme stejnou cestou jako loni, přes kladenskou burzu.  

Mazalová – ten pozemek od vojska se nám nepodařilo získat. Nebyli jsme úspěšným 
zájemcem. Minulý týden jsem se opětovně pokoušela zjistit, kdo byl úspěšný, bohužel u 
vojska jsou některé informace téměř nedostupné. Budu se snažit to zjistit, než to dají na 
katastr, ale tam to trvá, bylo nám řečeno i půl roku. Buďme trpěliví. Smlouva s Českými 
drahami je na katastru na zapsání, takže tam běží lhůty.   

Starosta – já se ještě vrátím k tomu bývalýmu tenisovýmu kurtu vedle Písku. Tak zjistili jsme 
že MO nabízí několik tento pozemek k prodeji, dali jsme nabídku, která byla nad cenu, kterou 
oni označili jako akceptovatelnou, nicméně jsme skončili na krásném druhém místě. Nevíme 
teďka, kdo nabyl ten pozemek. Až zjistíme, kdo ho získal, tak potom budeme toho majitele 
oslovovat a budeme se chtít dozvědět, jaké s tím má plány.  

Je nějaký celorepublikový projekt Obce občanům, my jsme si to nechali odprezentovat, je to 
v podstatě podnikatelská aktivita jako každá jiná, protože takových různých co nabízejí pro 
občany VŘ na energie jsou tady desítky, který kolem nás krouží a čekají, až si zobnou. 
Nicméně mezi tím, co jsme to s něma absolvovali, tak se objevili další jeden nebo dva. Je to 
úplně na stejné bázi. Já řeknu svůj osobní pohled na tuto věc. Já si osobně nedovolím 
prosazovat jeden podnikatelskej subjekt na úkor těch jiných, který dělají stejnou obchodní 
činnost. A nehledě na to, že ne každý občan nutně musí na tom vydělat, jak se říká. Nutně 
nemusí všichni uspět. A ta nabídka kolem nás kroužila i na úrovni regionu, kde to nabízeli 
pro obce. Bylo už víceméně prozkoumáno, že by některé obce přišly i k újmě. Takže tohle 
všechno, jak se to ukazuje, tak to nevzbuzuje až takové optimistické předpoklady. A než 
abych se přičinil o to, že tady budu firmu nahánět a vnucovat občanům, zaměstnancům a já 
nevím komu dalšímu a potom oni nebudou spokojení, tak já nevím, co bych jim potom říkal. 
Že jsem měl dobrej úmysl a tak dále. Těžko bych to hájil tohle prosazování jedné firmy. A 
pokud bychom tu potřebu měli pro ty občany, tak potom bychom zásadně museli udělat 
nějaké oslovovací nebo výběrové řízení, ale rozhodně ne takhle z ruky. Oni přece mají sami 
možnost ty firmy ty občany si oslovit sami, ať si nechají vyhotovit letáky. Ať se každý občan 
rozhodne sám. Já na to jinej pohled nemůžu mít než tenhle ten.   
 

 
Konec 17:15 
 
V Moravské Třebové 20.06.2016 
Zapsala: Bc. Petra Jiroušová 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 
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