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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, která se konala dne  2. června 2016 od 16:00 hod 

v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni: 18 členů ZM (dle prezenční listiny) 
 
Omluveni: Mgr. Martínek, Ing. Mička, M. Jurenka 
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 383/Z/300516 - 387/Z/300516 
 
Návrhová komise: Ing. Milan König, Ing. Zdeněk Ošťádal, Josef Odehnal 
 
Ověřovatelé zápisu: Milada Horáková, Ing. Daniela Blahová 
 
 
Tisk č. 1 - Pozvánka, program jednání zastupitelstva města 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 383/Z/300516 
 
Pro volí - 18 
Přijato usnesení č. 386/Z/300516 
Pro volí - 18 
Přijato usnesení č. 387/Z/300516 
 
 
Tisk č. 2 - Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory a Zástavní smlouva se SFŽP 
Netolický – zjistili jsme, že lze zvýšit výši do tace o více než 3,1 milionu korun. Přesné číslo 
je v tisku. Tady ta možnost se nabídla nejenom nám, ale i dalším příjemcům dotace z 
Operačního programu životní prostředí, kteří čerpali prostředky dotační na realizaci 
kanalizací nebo zkapacitnění ČOV, jejich modernizace apod., a kde se vycházelo ze 
závazného finančního modelu, který počítal s jistou mírou inflace, aniž se měli navyšovat 
postupně jednotlivé parametry toho generačního modelu, především cena stočného apod. 
Díky tomu, že ta inflace byla nižší, než ten model uvažoval, při té projekci do budoucna se 
vycházelo z minulých dat a z těch časových řad a aktuálně kromě pár zemí vč. České 
republiky, tak je spíš ta nálada v EU spíš deflační. Vyšlo z toho tedy to posouzení na SFŽP, 
že náš projekt OUSB a modernizace ČOV může získat navýšení prostředků o 3 157 359 Kč. 
Informace jsme takto získali, vyřídili jsme si žádost na SFŽP a ze SFŽP potom putovalo 
upravené rozhodnutí o poskytnutí dotace na MŽP odtud na MF. Celá procedura začala 
19.05., podle původních informací, tak jak nám fond přislíbil, měli jsme mít všechny 
dokumenty ke schválení už v pátek nebo nejpozději v pondělí, bohužel se jim to nepodařilo 
zvládnout na SFŽP, proto došlo k tomu posunu jednání zastupitelstva, protože až do 
poslední chvíle nám nebyli ani na fondu schopní říct, jaké všechny dokumenty bude potřeba 
v zastupitelstvu schvalovat. O tom, že se bude schvalovat i ta zástavní smlouva víme ode 
dneška od oběda, kdy nám to sdělil právník fondu. Původní informace z toho SFŽP zněla, že 
máme mít do 03.06.2016 odsouhlasenu žádost o platbu a provedeno její vypořádání vč. 
úhrady a do 24.06. že stačí, když se schválí dodatek smlouvy o poskytnutí podpory. 19.05. 
přišla upravená instrukce z fondu, která říkala, že to nelze, protože systém Benefil, ve kterém 
se všechny tyto dokumenty ukládají a odkud se generuje žádost o platbu neumožňuje 
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přeskočení tohoto kroku, to znamená nejprve musí být vloženy schválené dodatky a 
schválení smlouva zástavní a poté lze vygenerovat žádost o platbu a především provést i její 
fyzickou úhradu. Tím se prudce zkrátil čas, který byl k dispozici na celkovou přípravu. Sám 
fond to má v několika krocích, ty velký projekty sypou bohužel na začátek a z toho vyplývá ta 
hektičnost příprav a to, že to dorazilo teprve dneska v poledne. Každopádně když se 
podíváte do těch materiálu, tak ta částka, kde ji naleznete to navýšení, je na straně 5 a 6 v 
technické a finanční příloze rozhodnutí o poskytnutí dotace ve sloupci celkem, čtvrtém z leva 
je poslední tři řádky nově definují částky, které popisují výši dotace. Ta nová čísla jsou ta 
celková podpora stoupla z původních 169 519 640,82 na 172 678 999,82. Ta smlouva 
respektive za dotace není klasická, jak jsme zvyklí z jiných programů, kde je prostě dáno, 
jaká je výše dotace a má nějaké vnitřní členění, ale je tam jedno číslo. Tady je to tak, že je 
tam zvlášť dotace evropské z fondu soudržnosti, která dělá 85 %, dotace ze SFŽP, která 
dělá 5 % a půjčka. Ten systém financování a jeho struktura je stále stejná, byla tak jak 
původně jste ji tady v zastupitelstvu schválili, ale s ohledem na tu změnu, která je nyní 
možná, znamená to, že město získá čistý příjem ve výši 3 157 359 Kč do rozpočtu v řádech 
dnů. Protože ale dochází ke změně zástavní smlouvy, kde ta původní půjčka z výše 18 835 
515,67 se navyšuje na 19 186 333,34 je potřeba schválit i zástavní smlouvu. Zástavní 
smlouva je pouze měněna, nemění se rozsah zástavy, mění se pouze částka, kterou bude 
město jako půjčku splácet, o nějakých 350 tisíc asi. Ručí se budovami radnice na Olomoucké 
ulici, tak jak to zastupitelstvo v minulosti schválilo v té původní zástavní smlouvě a ručí se 
Latinskou školou bývalou na kostelním náměstí.  
Starosta – jenom podotýkám, že co se týká té zástavy, tak se tam nic nemění. To ručení, 
které bylo od roku 2012, tak zůstává stejné, jenom se mění ty částky, jak tady vysvětloval 
Ing. Netolický.  

Ošťádal – já bych se chtěl zeptat na to, zda je tato dotace nějak vázaná na tu kanalizaci 
nebo je to v podstatě jenom navýšení rozpočtu o tři miliony pro město bez ohledu na to, 
jakým způsobem město tu dotaci využije.  

Netolický – získáme prostředky dodatečně, na nic se to neváže, projekt je hotov a 
zkolaudován, čili jsou to čistě prostředky navíc do rozpočtu.  

Jílek – já ačkoli jsem se teď snažil najít rozdíl mezi stránkou 5 a 6, tak jsem ji nenašel u té 
technické a finanční přílohy, tak se jenom zeptám, jestli je to jenom administrativní záležitost 
nebo jestli má být rozdíl mezi stránkou 5 a 6. A druhá otázka na kolik roků asi je ta půjčka 
naplánovaná, kdy bude uhrazena, kdy se vyvážeme z té zástavy těch dvou lukrativních 
budov.  

Netolický – tak to bylo doručeno z fondu, je to jejich chyba. Ty stránky jsou identický a jsou 
číslovaný 5 a 6. Není to ještě ani oficiálně doručeno, toto je sken, který jsme získaly po 
urgencích z MŽP.  

Starosta – to ale není to, na co se ptal kolega Jílek. On se ptal na historii a podle mě je tam 
lhůta deseti let na tu zástavu.  

Netolický – já jsem pochopil, že se ptal na dvě věci, na tu první jsem teď odpověděl a tu 
druhou tady dohledám tu splatnost ve smlouvě původní o poskytnutí podpory, myslím, že na 
deset let. Je to tak, že je to do zaplacení a mění se drobně výše splátky. První splátka byla 
uhrazena 31.03.2014.  

  
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 384/Z/020616 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 385/Z/020616 
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Různé:  
 
Jílek - já mám dva dotazy. Nechal bych si je až na řádné zastupitelstvo, ale využiju těch 5 
minut. Doufám, že vás nebudu zdržovat. První dotaz mám, jestli město pánuje nějakou aukci 
elektřiny a plynu pro občany města. Ptám se z toho důvodu, že v pondělí proběhlo 
shromáždění delegátů bytového družstva a vyvstala tam otázka, jestli družstvo nebude 
organizovat pro svoje členy tuto aukci. Já jsem dostav víceméně za úkol zjistit, jestli se 
nechystá nějaká aukce pro všechny občany města, kterou by zaštítilo město. Pokud to tak je, 
tak se samozřejmě přidáme, pokud by k tomu nedošlo, tak se pokusíme to zkusit provést pro 
členy družstva, samozřejmě bude to open otevřený pro občany. Druhou otázku mám, trošku 
mě mrzí, že se dozvídám z tisku takový zásadní informace, jako že se objevují zájemci o 
např. budovu dětského oddělení, myslím si, že bychom si jako zastupitelé zasloužili 
minimálně tu zprávu, které jde do tisku, tak dostat mailem taky, je to otázka jednoho kliknutí, 
abychom pak jako na dotazy občanů nemuseli říkat, že o ničem nevíme apod. Já to chápu, 
že jsme povinni si získávat informace taky sami jako obyčejní občané, ale když už jde 
tisková zpráva do médií a myslím si, že jich tolik není, tak si myslím, že by se mohla v kopii 
poslat i členům zastupitelstva. To je jenom taková připomínka do budoucna.  
 
Starosta – k tomu prvnímu podotknu, že jsme byli opakovaně oslovováni různými nabízeči 
výběrových řízení vč. aukcí na výběr energií, čemuž jsme opakovat vzdorovali, protože se 
nám nezdálo v pořádku, že bychom my měli občanům nějakým způsobem podsouvat, aby se 
do těchto VŘ hlásili, protože potom by to mohlo být taky naopak, že by nám chodili ti lidé 
potom spílat, když by tím výsledkem nebyly uspokojeni. Nicméně těch subjektů přibývá a já 
si teď dovolím v té souvislosti zmínit celostátní projekt Obce občanům, který se mi dostal i na 
stůl, byl u mě Ing. Ivo Veselý, jeden z koordinátorů tohoto projektu. Já tuhle záležitost 
předkládám do vedení na pondělí 06.06. a dám to k rozpravě, rozeslal jsem to zodpovědným 
členům vedení a místostarostům, kde se o tom vážně budeme bavit, protože oni mají určité 
reference, poměrně hodně jich mají, kde skutečně dosahují úspor jak u plynu tak u elektrické 
energie mezi 25 – 27 %. Já sám nemám jasno, jestli to je takhle akceptovatelné a jestli to 
není pro ty lidi nějaké riziko. Právě proto to předkládám do vedení, abychom se s tím 
zaobírali. Pakliže o to stojíš, tak ti to klidně přepošlu, aby ses na to podíval a možná se s tím 
Ing. Veselým sešel nebo ho pozval, aby vám udělal tomu nějaký výklad. Zatím se to zdá 
nadějný a optimistický, ale víme, jaká je praxe a zrovna nedávno jsme dostali takovou jako 
výstrahu od Svazu měst a obcí, abychom si nenaběhli, že kolem měst a obcí krouží řada 
zájemců, jak nám dělat výběrová řízení, jak všechno uměj, jak všechno je dokonalé atd. Já 
se o tom dál nechci rozšiřovat. Ale my se tím na vedení budeme v pondělí zaobírat a 
uvidíme, na čem se shodneme. Samozřejmě si taky musíme získat k tomu nějaké další 
informace. Takže zatím nějaké informace máme a budeme se tím, jak už jsem říkal dvakrát, 
zaobírat.  
 
Co se týká toho druhého podnětu, je pravdou, že jsme 14.03. rozhodli o demolici dětského. 
Samozřejmě jak se to rozkřiklo, tak se trošku mobilizují nějaký ani ne zájemci, spíš jako 
zvědavci bych tak řekl a dokonce jsem s jedním byl na prohlídce a byli jsme spolu s 
místostarostou Brettschneiderem. Vypadalo to docela slibně, ale já už tomu slibně v této 
souvislosti nevěřím, protože takových zájemců už tam bylo x počet, nicméně měl se vyjádřit 
do konce minulého týdne, abychom to mohli prohnat radou a potom samozřejmě by to šlo 
zastupitelům. Nicméně nám sdělil, že po propočtu a tak dále od toho opouští. Já když jsem 
dal médiím informaci, když se mě ptali, jestli se o to někdo zajímá novej, tak jsem řekl, že 
ano, že se objevil nový zájemce, ale že ho nebudu jmenovat samozřejmě z jasných důvodů, 
protože ten zájem nebyl proveden vážně a nebyl proveden oficiálně. Toliko se zúčastnil 
prohlídky toho objektu, nic víc. Takže nebyl důvod, abychom do toho zaváděli ještě další lidi 
atd. Takže to je k tomuhle. Pokud se týká schváleného záměru prodeje z roku 2013 z dubna, 
tak zajisté si pamatujete, že byl schválen záměr prodeje toho objektu na zákl. zájmu firmy 
Matoušek. Zrovna dneska mi pan Matoušek telefonoval, že má skutečně vážný zájem o ten 
objekt, já jsem mu sdělil, že my chystáme výběrové řízení na demolic, tak aby ten zájem 
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vážně míněný dal jasně najevo a v co nejkratší době. On mi řekl do konce června a já jsem 
mu řekl do konce června je příliš dlouho, protože zastupitelstvo máme 20.06. a že by asi bylo 
na místě, abychom pokud to bude pro nás přijatelné, abychom o tom byli schopni rozhodnout 
toho 20.06. Uvidíme co pan Matoušek, jak se bude snažit a co nám předestře, co bude pro 
nás akceptovatelné. Myslím pro nás zastupitelstvo. Takže to je všechno. Já jsem ani neměl 
důvod, abych tyto informace nějakým způsobem sděloval do éteru. To snad uznáte.  
 
Horáková – já mám jen připomínku k doručování zpravodaje. Je 2.6. a v Sušicích zase 
nemáme zpravodaj.  
 
Starosta – já vás poprosím, abyste ty informace poslali mailem kolegyni Horáčkové a 
potažmo tiskové mluvčí, která je šéfredaktorka a která vlastně sama je na prvním místě 
zodpovědná, protože to máme nějak nastaveno a já jsem opakovaně v minulosti jednal s 
vedoucí pošty tomto. Tam totiž taky v tom jede tiskárna, protože tam jsou různé lhůty, od 
chasu k tiskárně a z tiskárny k poště a potom k vlastnímu roznosu. Takže bych vás poprosil, 
abyste ty podněty dali. My to shromáždíme a vyhodnotíme a budeme s tím pracovat. 
Samozřejmě se mi nelíbí, já jsem sám našel na radnici v poště ten zpravodaj až dnes ráno. 
To je druhého. Doma určitě ještě nebude u mě. Byť jsem se byl doma převlíkat z obleku, tak 
jsem ho na stole neviděl. Ale nevím, budu vědět, jak přijdu navečer domů.  Myslím si, že těch 
dotčených je více. Není to v pořádku, s tím musím souhlasit.  
 
Ošťádal Josef – v souvislosti s tou budovou bývalého dětského oddělení nemocnice. Vím, že 
se připravuje petice dokonce za záchranu tohoto objektu. Ta petice pochází z kruhů 
současné nemocnice a bylo by možná dobré aspoň počkat na tu petici, pokud se objeví, jak 
tam bude, co tam bude napsáno a uvedeno. To je další věc, která hovoří pro to spíš ten 
objekt zachovat a nebourat ho.  
 
Starosta – já o žádné petici nic nevím, to slyším prvně. A když přijde petice, budeme s ní 
pracovat jako se všema peticema. Zatím na to nemám co říct. Jsem si vědom, že bourání 
nás přijde na těžký peníze, protože tam je největší problém se sklepama, který jsou hluboký, 
veliký a pod celým objektem a tam na tom teda opravdu vykrvácíme. Nechci říkat kolik, ale 
slyšel jsem různá čísla a co mně potvrdili dva lidi, který to tam znaj a jsou to stavaři, tak mě 
řekli, že se blížíme k částce 10 milionů, takže určitě když najdeme někoho, kdo to bude chtít, 
a bude tam vybudováno to, co bude pro nás akceptovatelné, tak si já osobně myslím, že 
bychom měli touhle cestou se dát. Ty náklady na demolici a potom tím prodejem 
nedostaneme nikdy zpátky a navíc jsme vždycky říkali po minulá léta, že tam nechceme 
stavět žádné byty. To si pamatujeme, co jsme tady už několik let v zastupitelstvu. Nicméně já 
bych osobně vyměkl, kdyby ten jak jsem o něm mluvil, kterej měl záměr dělat startovací byty, 
tak já bych osobně vyměkl, ale já jsem já a dalších 20 zastupitelů může mít úplně jinej názor. 
Sešlo z toho, tak je to uzavřená kapitola. Pak je na nás, jestli tam budeme chtít, aby tam byla 
lokalita pro bydlení, aby se tam stavěli domy, nebo jestli tam chceme něco jiného. Já 
předpokládám, že to ho 20.06. na řádném zasedání budeme mít takové podklady, že 
budeme schopni rozhodnout, co s tím dál.  
 
Mačát – já bych jenom připomněl, že veškerý doklady už k tomu byly předloženy, bylo to 
konzultováno a projednáváno na výboru strategickém, tak v zastupitelstvu naposledy, je to 
rozhodnutí zastupitelstva velkou většinou hlasů, čili nemůžeme to každou chvíli měnit podle 
mého. Byli jsme přesvědčeni o tom, že to je ta nejlepší varianta, když se nepodařilo najít 
žádného investora v minulosti, tak těžko ho najdeme asi teď, seriózního investora. Protože ti 
všichni zájemci, momentálně jsou dva zájemci o zřízení nebo vybudování zařízení pro 
seniory a potom je jeden zájemce, který by tam chtěl udělat startovací byty. To všechno jsme 
zvažovali několikrát a myslím s, že docela dlouho a teď je prostě poslední rozhodnutí 
zastupitelstva ta demolice. My pro to děláme veškeré kroky k tomu, aby ta demolice proběhla 
do konce roku. Samozřejmě, že předložíme do 20.06. ještě tyhle záměry těch nových 
zájemců o ten objekt a mají ty záměry typu ubytování pro seniory nebo bytová výstavba. 
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Předložíme to znovu, to znamená, že toho 20.06. ještě je možné zrušit usnesení minulé a 
rozhodnout se pro to, že to někomu prodáme, ale všichni ti zájemci nejsou ochotni přistoupit 
na poměrně tvrdé záruky, které my jsme měli v kupní smlouvě. Když to zjednoduším, tak je 
to zejména závazek, že pokud by nedodrželi ten záměr, pro který jsme jim to prodali a na 
který mají stavební povolení, a pokud ve lhůtě do 10 let by došlo ke změně toho využití oproti 
tomu záměru, tak že musí nám to vrátit všechno ve stavu, do jakého to vybudovali, aniž by 
měli nárok na nějakou náhradu. Je to velmi tvrdá podmínka, já chápu, že ti investoři do toho 
těžko můžou jít zejména z důvodu, že to mají financovaný z banky a ta banka takovou 
podmínku těžko připustí. Takže to je docela nereálný. Čili zvažte to, museli bychom couvnout 
tady z těch podmínek a jít do určitého rizika, jestli to ta společnost myslí upřímně a dobře, ale 
bohužel ten záměr nemusí být dlouhodobý nebo nemusí se podařit podnikatelsky a může to 
skončit tak, že tam budou nějaké byty skutečně pro kohokoliv. Takže to právě jsme nechtěli. 
Proto ani území plán nepovoluje tam dělat bytovou výstavbu. To by musela být ještě změna 
územního plánu. Takže tento záměr považuju za úplně bezpředmětný a vracíme se k 
záměrům typu ubytování pro seniory. Už jsme tady měli v minulosti, takže to do 
zastupitelstva půjde, pan Matoušek jestli předloží ten záměr, protože už o tom mluví tři 
měsíce, tak ho samozřejmě budeme zvažovat. A potom ještě máme druhý zájem od dalšího 
investora podobný nebo stejný.  
 
Trunečka – chtěl jsem se zeptat jednak jaká je teda tam prodejní cena u toho objektu?  

Starosta - Naše představa jsou 4 miliony.  

Trunečka – dobře a ještě takovej jako podnět jestli to vypadá, že by se to ještě mohlo s tou 
demolicí případně táhnout nebo s nějakým prodejem, jestli by nebylo zatím dobrý to zajistit, 
myslím ve smyslu zakrýt tu rozkrytou střechu a zajistit střešní okýnka, aby tam zbytečně 
nezatíkalo. Tím se jakoby vám neustále snižuje ta hodnota toho objektu. Jestli by to ještě 
mělo nějakej rok takhle bejt, tak je to jenom k vaší škodě.  

Starosta – já jenom shrnu, že minulá léta jsme ten objekt zajišťovali zhruba sto tisíci ročně a 
byly to v podstatě vyhozený peníze, jak jsme teďka zjistili a jak jsme to vyhodnotili, a protože 
tam v posledních měsících došlo v pěti případech k zahoření, tam děcka chodili kouřit a ten 
poslední pátej případ tam způsobil tu škodu na té střeše a to odhalení ze stany Školní ulice, 
proto jsme i pod tímto vlivem došli k závěru, že bude nejlepší to zbourat. Protože nechat to 
takhle se nedá, tam riskujeme úraz těch, který tam prostě chodí a nemají tam co dělat. 
Nicméně jsme vlastníkem a na druhé staně, když nebude vážný zájemce, nebude zbití než 
to zdemolovat. Znovu opakuju, já jsme říkal sám za sebe se klaním k tomu, že by bylo pro 
město výhodnější, kdyby se ten vážný zájemce objevil. Mluvil jsem o panu Matouškovi, tomu 
jsem dneska sdělil, že má šanci tak, abychom toho 20.06. mohli sdělit zastupitelům jeho 
vážný záměr. Pokud to nezvládne, nevím jaká bude další budoucnost. Rozhodně pokud se 
neobjeví skutečně seriózní vážný zájemce, není na místě pravděpodobně s tou demolicí 
otálet.  

Trunečka – ten pan Matoušek je seriózní zájemce? To je ten týž co vlastní budovu pod 
zámkem?  

Starosta – ten vlastní mlýn pod zámkem. A jestli je seriózní nebo není, na to nebudu 
odpovídat. Nejsem vybaven kompetencí to takhle hodnotit. Uvidíme, s čím přijde.   
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