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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne  5. září 2016 od 15:00 hod v: 

Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni: 21 členů ZM (dle prezenční listiny), tajemník MěÚ 
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 426/Z/050916 - 454/Z/050916 
 
Návrhová komise: PaedDr. Hana Horská, Miroslav Jurenka, Ing. Josef Jílek 
 
Ověřovatelé zápisu: Libor Truhlář, Mgr. Roman Cápal  
 
 
Tisk č. 1 - Pozvánka, program jednání zastupitelstva města 
 
Jílek – já bych si dovolil navrhnout odložení bodu č. 13 na příští jednání zastupitelstva 
města, protože se jedná o věc, která je celkem důležitá a myslím, že nebyla dostatečně 
projednána ve všech orgánech města a ve výborech případně.  
 

Starosta – to je ta nová ulice, která se má jmenovat Čadílkova.   

  
Pro schvaluje - 21 
Přijato usnesení č. 426/Z/050916 
Pro odkládá - 15 
Přijato usnesení č. 452/Z/050916 
 
Pro volí - 20 
Přijato usnesení č. 453/Z/050916 
Pro volí - 20 
Přijato usnesení č. 454/Z/050916 
 
Starosta - Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva byl ověřen, uložen k nahlédnutí na 
sekretariátě starosty a nebyly k němu podány žádné připomínky, tudíž se považuje za 
schválený.  
 
Upozorňuji přítomné, že ze zasedání ZM bude pořizován hlasový záznam. Tento záznam 
bude sloužit k pořízení zápisu a současně zveřejněn na webu města www.mtrebova.cz za 
účelem informování veřejnosti o činnosti ZM. Přítomní občané mají právo vznést námitku 
proti pořizování záznamu při jejich vystoupení, a to v případě ochrany osobních údajů.  
 
Trunečka - já bych teda jenom měl připomínku k tomu tisku č. 6 návrh rozpočtových úprav. 
Jenom bych rád připomněl teda zastupitelům, že tam je ta změna navýšení tři miliony na tu 
případnou demolici, pokud by měla proběhnout, tak jenom aby ještě zvážili, jestli to je pro ně 
odsouhlasitelný nebo ne. Děkuju.   

http://www.mtrebova.cz/
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Starosta – to je věcí zastupitelů prosím a zastupitelé samozřejmě vědí, co je i v tisku č. 6 
součástí rozboru hospodaření.  

Nechutová – jedna otázka, kdy a jak bude vyřešena přístupová cesta k Ateku. Různí se 
názory, tak bych chtěla zastupitelů se zeptat, jak to bude.  

Starosta – můžu jenom zatím předeslat, že po zasedání ZM bude mimořádná RM, kde je 
součástí programu jednání žádost o prodloužení užívání této cesty. Takže dopředu nemůžu 
předjímat.  

Štrajt – já bych rád vznesl dotaz týkající se vzniku protihlukové vyhlášky, která byla v anketě 
vybrána mezi TOP 10 témat. Bylo to v návaznosti na veřejné fórum v lednu tohoto roku. 
Jestli byste nám mohli říct, jaký je pokrok, jestli město zvažuje tvorbu tady té vyhlášky a pár 
informací k tomu.  

Starosta – zatím jsme k tvorbě této vyhlášky nepřistoupili, ale nevylučuji do budoucna, že se 
tak stane. Ale zatím na to nemám dát jinou odpověď. Zatím jsme se neshodli na tom, že je 
tato vyhláška v našem městě je potřebná. Ať jsou hlasy, který sílí a dožadují se.  

Štrajt – já jsem kvůli tomu přišel, protože vidím jako za sebe i za pár známých akutní potřebu 
vzniku této vyhlášky, takže bych rád požádal, jestli by zastupitelstvo, rada mohli o tomto 
bodu jednat při některým z dalších jednání. Všiml jsem si, že řada měst toto má, myslím si, 
že to může být prospěšné pro město a pro občany.  

Starosta – určitě to bude zváženo, já jenom si dovolím podotknout, že řada lidí pracuje mimo 
domovy, a když přijedou na víkend domů, tak chtějí doma něco odpracovat a občas potřebují 
pustit nějaký to mechanický zařízení, takže i pro ně by byla ta vyhláška velmi nepříjemná. 
Kdyby např. v neděli nesměli pustit křovinořez. Tak je to tak 50 na 50, aspoň podle mého 
osobního názoru zatím. Já sám taky nejsem přesvědčen, že by to tak mělo být, ale můžu se 
mýlit. Jestliže se shodneme na tom, že vyhláška bude, tak bude.  

  
Tisk č. 2 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
Mička – jenom tady máme poznamenáno, že k prvnímu usnesení bude podána ústní 
informace – Atek.  
Mačát – my jsme jednali s Atekem o té formě peněžního daru s výsledkem, že Atek sdělil, že 
přispěje 150 tisíc Slovanu konkrétně na fotbal a městu potom přispěje finanční dar ve výši 60 
tisíc korun. Rada města toto odmítla to plnění 60 tisíc korun jako nedostatečné, s tím, že 
pokud chtějí dát na Slovan 150, tak ať tam dají ještě těch 60. Ať to není dar městu, ale 
Slovanu. K tomu mělo být další jednání s Atekem, které se ovšem neuskutečnilo, protože ze 
strany Ateku nebyl zatím čas, nedali žádný termín na další jednání. Současně dnes v RM 
máme žádost Ateku o další prodloužení do konce roku na využívání té cesty. Ono to spolu 
nějak souvisí a my se poradíme, jak celkově s nimi dál jednat.  
 
Jílek – já bych na základě té zprávy, kterou jsme právě vyslechli, navrhoval rozdělit ten návrh 
na usnesení na dva samostatné body a hlasovat zvlášť.  
 
Ošťádal J. – já jenom krátce k tomu Ateku, já tam teď chodím pravidelně dost často a myslím 
si, že by tam mohlo být prodloužené parkoviště těch aut, který tam stojí podél silnice, ale ne 
tak jak stojí teďka, ale se zajetým předkem až dozadu. Tam by se musela vyvézt nějaká 
šotolina nebo něco takovýho, ale není to nějak hodně moc toho materiálu, tam by nebylo 
potřeba nějaký hrozný množství materiálu. Aby tam ty auta stály bokem a potom by tam 
mohli i vyjíždět. Ta cesta by se mohla zúžit, chodník co je k Ateku, možná ani moc ne. 
Možná o metr. A potom tam by jezdily ty auta, který by odjížděly mimo, jako by jely k Ateku, 
otočily se a jely by dál buď na Třebovou nebo na Svitavy. Já nevím, jestli to je možný, ale já 
si myslím, že to tam vypadá takhle jako, že by to mohlo být přijatelný. Tímhle způsobem 
vyřešený.  
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Mačát – ono s tím Atekem je víc věcí k řešení. Abychom to všechno nemíchali dohromady. 
Tady ten úkol, o kterém jsem mluvil, tak to je finanční kompenzace za to, že jsme jim povolili 
využívání provizorní cesty na Hřebečské ulici. Ta cesta tam nemůže být natrvalo v žádným 
případě. Tam máme jiný plány a ani obyvatelům by to tam nelíbilo. Další věc, kterou jsme 
řešili s Atekem, je převod nebo prodej pozemků tam ještě na začátku zóny po pravé straně, 
když se jede z Moravské Třebové, kde by oni měli představu, že by tam vybudovali odstavné 
parkoviště pro kamiony a příjezdovou cestu do areálu. Tento záměr zastupitelstvo nechválilo, 
resp. neschválilo záměr směny pozemků s panem Slavíčkem, protože tam jsou pozemky 
jeho a pozemky města. My jsme navrhovali tu směnu uskutečnit a prodat Ateku naše 
pozemky i ty, který nabydeme tou směnou s panem Slavíčkem. Nezískalo to podporu v 
zastupitelstvu, proto to padlo a smlouva, která byla s Atekem připravena v tom smyslu, že to 
odkoupí za cenu 350 Kč za metr, tak už jsme sem ani nedávali. Kde bude Atek parkovat 
musíme řešit dál, mělo by se vybudovat parkoviště podle mého názoru v té špici jihozápad, 
ale je to otázka ještě úpravy územního plánu atd. a je to poměrně na dlouhá jednání.  

Starosta – dovoluji si kolegu Jílka upozornit, že možná jsem to zavinil já, že jsem mluvil o 
hlasování o tom bodu spolu, ale tady bereme tu informaci pouze na vědomí. O těch 
usneseních už bylo hlasováno. Tím pádem považuji t připomínku za bezpředmětnou.  

  
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 443/Z/050916 
 
Tisk č. 3 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 27.07. a 24.08.2016 
Pro bere na vědomí - 21 
Přijato usnesení č. 445/Z/050916 
 
Tisk č. 4 - Jednání finančního výboru zastupitelstva města 
Pro bere na vědomí - 21 
Přijato usnesení č. 444/Z/050916 
Pro ukládá - 21 
Přijato usnesení č. 451/Z/050916 
 
Tisk č. 5 - Zrušení záměru prodeje budovy dětského oddělení nemocnice 
Pro ruší - 16 
Přijato usnesení č. 449/Z/050916 
 
Tisk č. 6 - Rozbor hospodaření města k 30.06.2016 a návrh rozpočtových úprav 
Jílek – já mám jenom dva dotazy. První se až tak netýká rozpočtu, ale protože tam je 
navýšení v propagaci, tak si tu otázku neodpustím. Asi před pěti lety jsem psal dotaz na 
fórum, kdy bude nějaká multijazyková možnost, nebo kdy bude prostě web města alespoň v 
anglické a německé mutaci alespoň na těch základních stránkách a bylo mi odpovězeno, že 
současně s připravovaným novým webem města. Ten už nám nějaký čas běží, ale je to 
pouze v češtině, takže tohle bych chtěl slyšet tady na zastupitelstvu a druhá otázka je tady v 
rozpočtu návrh téměř půl milionu do rozpočtu na vybudování dětského hřiště a není tam 
uvedeno, kde to dětské hřiště má být.  
 
Starosta – k té druhé otázce můžu sdělit, že ta částka půl milionu je skutečně na dětské 
hřiště, teď hledáme nejvhodnější lokalitu a zatím teda prozradím, že nejnadějněji vypadá 
vnitroblok na Čapkově ulici, kde si občané to hřiště přejí a zatím jsme jim v minulých letech 
nebyli schopni, ani nebylo možno vyhovět. Co se týká k jiným jazykům na webových 
stránkách města, na to zatím neumím odpovědět, protože to je taky samozřejmě o nějakých 
penězích. Jestli mi může někdo pomoci ze zastupitelů, kdo je zaveden, třeba ze 
strategickýho výboru?   
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Mačát – my když jsme objednávali ten nový web, tak jsme tam zatím tu jazykovou mutaci 
nedávali do smlouvy s tím, že nejdříve jej vytvoříme a až vyladíme všechno, tak se 
rozhodneme, které informace bychom tam měli v jiných jazycích, zejména teda němčina a 
angličtina. Já předpokládám, že bychom to navrhli do rozpočtu na příští rok.  

  
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 427/Z/050916 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 428/Z/050916 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 429/Z/050916 
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 447/Z/050916 
 
Tisk č. 7 - Finanční příspěvky (dotace) z rozpočtu města – 2. kolo 
Starosta – dotace 10 tisíc na Zelené Vendolí a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Já jsem si 
vědom toho, že na finančním výboru zazněla doporučení částka větší, nicméně bude-li 
nějaký protinávrh, tak ho můžete přednést pane předsedo.  
 

Ošťádal J. – já podle toho, co bylo řečeno, navrhuji 20 tisíc.  

  
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 430/Z/050916 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 431/Z/050916 
 
Tisk č. 8 - Integrovaná střední škola Moravská Třebová – žádost o rozšíření účelu 
poskytnuté dotace 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 432/Z/050916 
 
Tisk č. 9 - Žádost TJ Slovan Moravská Třebová – umělá tráva 
Jílek – i když v důvodové zprávě je to uvedeno, tak si myslím, že v tom textu usnesení by 
měl existovat nějaký rámec pro to dofinancování. Ať už v podobě nějakého procentuálního 
vyjádření, který by byl horním stropem toho dofinancování nebo objemově v korunách. 
Nevím, zkuste něco navrhnout podle toho, co je v té důvodové zprávě.  
 

Starosta – já jenom podotknu, že bližší informace nemáme k dispozici a při předpokládaných 
nákladech 12 milionů spoluúčast by mohla být 2,4 miliony. Teď nejsme schopni to více 
upřesnit. Kdybychom byli, tak by to v tom tisku bylo uvedeno. Opravdu nejsme schopni zatím 
ty informace mít. Je to stejně taková řekl bych morální podpora žádosti Slovanu, aby jejich 
žádost mohla být úspěšná. Stejně to ještě bude předmětem hlasování, až budeme dělat 
rozpočet, protože se to bude upřesňovat.  

Mička – já se domnívám, že jestliže vyjadřujeme podporu tomuto záměru, uvádí se tam, že 
to bude na základě vyhlášeného programu ministerstva, to znamená možná by stačilo tam 
dát v souladu s vyhlášeným dotačním programem ministerstva školství. Ale tam je program, 
takže to je v pohodě. Beru zpět.  

  
Pro schvaluje - 21 
Přijato usnesení č. 433/Z/050916 
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Tisk č. 10 - Vklad majetku města do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska 
Pro schvaluje - 21 
Přijato usnesení č. 434/Z/050916 
 
Tisk č. 11 - Schválení zadání Změny č. 2 územního plánu 
Pro schvaluje - 21 
Přijato usnesení č. 435/Z/050916 
 
Tisk č. 12 - Opatření k petici občanů k zabezpečení veřejného pořádku ve městě  
Pro bere na vědomí - 21 
Přijato usnesení č. 448/Z/050916 
 
Tisk č. 14 - Dešťová kanalizace Sušice 
Pro schvaluje - 21 
Přijato usnesení č. 436/Z/050916 
 
Tisk č. 15 - Smlouva o podmínkách opravy komunikace v Boršově 
Pro schvaluje - 21 
Přijato usnesení č. 437/Z/050916 
Pro ruší - 21 
Přijato usnesení č. 450/Z/050916 
 
Tisk č. 16 - Bezúplatný převod pozemku do vlastnictví TJ Slovan Moravská Třebová   
Pro schvaluje - 21 
Přijato usnesení č. 438/Z/050916 
 
Tisk č. 17 - Prodej pozemku parc.č. 3501/2  v Moravské Třebová, část Sušice  
Pro schvaluje - 21 
Přijato usnesení č. 439/Z/050916 
 
Tisk č. 18 - Prodej  pozemku parc. č. 94/6 a 96/3 vše v  obci a kat. území Moravská 
Třebová, ul. Marxova       
Pro schvaluje - 21 
Přijato usnesení č. 440/Z/050916 
 
Tisk č. 19 - Dražební vyhlášky ve věci prodeje stavebních pozemků   
Odehnal – já jenom mám takový dotaz, když jsme tisk č. 13 přesunuli na jednání až v 
prosinci, jak se budou na katastru registrovat prodané pozemky na kupní smlouvy?  
Starosta – tisk č. 13 se týká nového názvu ulice. No tak to jsme nemohli předvídat, že to 
bude odloženo dneska.   

Mazalová – parcelní čísla nemají nic společného s názvem ulice, my jenom v dražebních 
vyhláškách upravíme, bude to na ulici nepojmenované. Parcelní čísla jsou tak jak jsou, to s 
tím nemá nic společného.  

Starosta – děkuji za vysvětlení.  

Mička – já jsem chtěl právě říct, že se budou evidovat podle parcelních čísel.  

  
Pro schvaluje - 20 
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Přijato usnesení č. 441/Z/050916 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 442/Z/050916 
 
Tisk č. 20 - Zápis z VSR-49 
Pro bere na vědomí - 21 
Přijato usnesení č. 446/Z/050916 
 
Odehnal – vážené kolegyně, vážení kolegové, já se omlouvám, já jsem se vám zapomněl 
omluvit, že v zápis z 27. července je uvedeno z 15 členů zastupitelstva pouze 12. Já bych 
chtěl poprosit, já nerad píšu, že se někdo neomlouvá, nebo že nevíme, kde ten člověk je 
nebo neexistuje, takže místopředsedkyně, který to dělá, tak ona psala z prezenční listiny. Já 
bych jenom chtěl poprosit vás, kteří jste delegovali své členy do kontrolního výboru, abyste v 
tom zápise, když nenajdete, ono už se to nebude opakovat, my to tam budeme tedy 
skutečně psát neomluven, abyste je prosím vás pokárali, protože všichni slíbili, že se budou 
zúčastňovat. Takže omlouvám se vám, že jsem to zapomněl. Do příštího zápisu doplníme 
jména těch, kteří se nezúčastnili 27.07. Děkuju.   
 
Bártová – dobré odpoledne, já mám prosím jenom takovou technickou připomínku. Ne že 
bych byla proti sportu, ale záměr, že se chce budovat hřiště za půl milionu na ulici Tovární 
mě trošku přivádí do rozpaků, protože asi před 15 lety jsem se snažila získat 5 milionů na 
hřiště na Čs. armády, kde jsem byla jako ředitelka, se spoluúčastí města 500 tisíc a byl to 
obrovský problém. Dodneška tam to hřiště není s argumenty, že je to blízko komunikace, že 
se škola bude rušit. Ale vážení uvědomujeme si, že téměř dvě generace 350 dětí a bylo jich i 
víc, nemá šanci, aby se rozvíjeli nové talenty, protože nemají vůbec možnost trénovat 
atletiku, ať už je to skok daleký, vysoký, hody, běhy, protože nejsou parametrová hřiště. 
Kromě nového samozřejmě. Když jsem ještě byla za panem místostarostou Mačátem asi 
před deseti lety, tak mi docela jako slíbili, že se tím budou zabývat. Nic se neděje a já bych 
se velmi přimlouvala za to, protože vím, jak tady vypadalo 60. výročí Slovanu, bylo to 
luxusní, bylo to krásné, mnoho výborných sportovců tady máme, ale když to nepodchytneme 
od mládí, tak těžko se bude potom shánět další děti. Takže jenom tato připomínka. Děkuji.  
 
Starosta – děkuji za připomínku, já bych jenom uvedl na správnou míru, že se nejedná o 
hřiště na ul. Tovární, ale na Čapkové. Když jsem si to dovolil už prozradit předem. Ale to bylo 
trochu předčasné i ode mě. Ale jenom jsem chtěl říct, že z těch variant se nám to tam jeví 
jako nejpotřebnější. Co se týká hřiště u základní školy jedna, to je stará prostě záležitost. My 
máme, už před lety jsme řekli, že bude víceúčelové hřiště pod parkovištěm pod zámkem. 
Bohužel zatím jsme k tomu nedospěli, protože to bude taky nákladná záležitost. Já se nechci 
na nic vymlouvat, prostě zatím jsme na to nedospěli, abychom to mohli vybudovat. Ale 
budovat tam to vaše školní hřišťátko se mi ani dneska nejeví rozumný, protože na atletiku to 
určitě není ani nebude, i kdyby se tam dalo kolik peněz. Spíš pojďme dělat něco pro to, 
abychom vybudovali to hřiště pod tou bývalou hudebkou.  
 
Co se týká oslav 60 let Slovanu, tam jsem bohužel já nebyl, byl jsem soukromě v zahraničí. 
Nicméně jsem slyšel, že to mělo dobrou úroveň, takže je to dobře, že se to povedlo. Lidi si to 
užili, byla vysoká návštěvnost i program slušnej. Jsem rád, že se to takhle povedlo. Takže 
díky Slovanu a jeho lidem, který se o to zasloužili.  
 
Mačát – tak jednak to není na té Tovární ale někde jinde, jednak to není víceúčelové hřiště, 
ale dětské hřiště, tzn. ty prvky jako jsou na těch dětských hřištích na Západní. Já na rozdíl od 
pana starosty si myslím, že tady by se to hodilo na křižovatce jako víceúčelové. To znamená 
tak, aby tam ty děcka z centra města měly možnost nějakýho sportovního vyžití a trávení 
volného času, ale je to o těch prioritách skutečně a tom nerozhoduju já. Já jsem, před deseti 
lety jsme se o tom bavili asi jako dneska, tak stejně jako dnes to podpořím, ale je to věc 
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rozpočtu a zastupitelstva, zda to schválí nebo ne, s tím, že máme těch záměrů více 
samozřejmě, jak už to tady padlo. Pod hudebkou, v Boršově atd.  Pak se musí rozhodovat, 
čemu se dá přednost.  
 
Ošťádal J. – já bych jenom krátce promluvil o jedné věci, je tady paní ředitelka TS? Je tady. 
Já jenom krátce, jak se postupně na chodnících prorůstá tráva, je to zejména na sídlišti, je to 
tady přístupová komunikace na průmyslovou zónu, taky už se to tam objevuje zelený lístky 
mezi chodníkem, prostě ve spárách, já myslím, už to bylo jednou děláno na zákl. nějaké 
kritiky, která zazněla na ZM, aby zejména na sídlišti a na té přístupové komunikaci na 
průmyslovou zónu se to spravilo. Je to drobnost, stačí to postříkat nějakou tou látkou, tak by 
to bylo v pořádku.  
 
Starosta – tráva je náš úhlavní nepřítel na chodnících. Podívejte se na autobusové nádraží, 
my jsme tam byli minulý týden s ředitelem ČSAD p. Kuběnkou, tam vím, že vznikla na místě 
dohoda s TS, že to tam tento týden vyčistěj. Ještě bych se přimlouval paní jednatelko, aby 
zmizel ten kontejner s těma odpadkama tlejícíma. Je to tam naprosto hrozný a doporučil 
bych odpadky hned odvézt, nenechávat tam ten kontejner. To jsme se na tom shodli 
všechny zúčastnění, že by to tam být nemělo.  
 
Horčíková – my jsme spolu o tom mluvili mnohokrát, letos nás to opravdu dohání, postřiky 
byly prováděny minimálně dvakrát v těch centrálních lokalitách a stav je takový, protože 
máme velmi málo lidských kapacit. VPP jsou letos velmi očesány a skupinu, kterou jsme 
vyčlenili na toto pletí, tak ta nám skončila v září a k dnešnímu dni máme jednu použitelnou 
paní na toto. Nechci tuto činnost nechat provádět kmenovými zaměstnanci, protože to je 
neefektivní, finančně je strašně náročné, takže zatím to doháníme chemií a dočišťováním, 
není to ideální, to je mi jasné. Neznám dobrou cestu, jak z toho ven.  
 
Marítnek – já bych podpořil paní kolegyni Bártovou, protože já jsem sice nesouhlasil s 
neřešením problémů školství, ale jestliže ZM rozhodlo, že ta škola tam zůstane, tak je 
nezbytné, aby příští rok do rozpočtu se daly finanční prostředky, aby se to hřiště řešilo 
alespoň částečně. Ty děcka někde sportovat musí a ten stav, v jakým je to hřiště, je 
neúnosný.  
 
Starosta – já si jenom dovolím připomenout, že zatím jsme to hřiště tam nechtěli mít vůbec. 
Takže jestli půjde o nějakou možnou změnu toho záměru, to není vyloučeno. Takže o tom se 
musíme bavit.   
 
Bártová – já děkuji pane senátore za podporu, velmi mě to těší, ale já jsem chtěla jenom 
připomenout, že to má být víceúčelové hřiště, zpracoval to odborný tým projektantů, existují 
o tom dvě studie, paní ředitelka to má ještě někde založené. Mělo to sloužit mateřské školce, 
spec. škole, mělo tam být volejbalové hřiště, měla se tam hrát košíková, florbal, a dokonce i 
v zimě malá ledová plocha, aby to bylo přístupné tady tomu městu, tomu jádru. Pak tady 
máme, to co nám tady vyrůstá, protože z nedostatku jiných zájmů a činností tady ta mládež 
vyvádí. A já jsem tam jenom provizorně s panem školníkem dali dva koše volejbalové a to 
jste neviděli, nebo jste to možná v těch letech postřehli, jak se tam ta mládež kumulovala. 
Ale to teda ještě nebyla ta Knížecí louka, pravda. Nicméně děkuji za pochopení.  
 
Odehnal – já využívám toho, že tady máme velitele městské policie, chtěl bych pana Zobače 
požádat, kdyby byl tak laskav, aby ten úsek komunikace, co je příjezd hlavní silnice směrem 
k Bille, kde jsou vodorovné žluté čáry, které zakazují zastavení i stání řidičů, je neustále 
obložen vozidly a je tam obtížné projet a dostat se do Billy. Kdybyste byli tak laskaví, občas 
to tam zkontrolovali, protože je to tam skutečně, hlavně pro osoby tělesně postižené, který 
jednou, je někdy zázrak, že mezi těmi vozidly se vůbec projede, takže ať jsou tak laskaví a 
jedou na parkoviště, když nejdou nakupovat, ať zaplatí parkovné. Je to tam dost 
nebezpečné. Máte to kousek před váma. Děkuju.  
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Starosta – pan velitel si to vezme k srdci a bude tam strážníky úkolovat.  

Mám ještě novou informaci, ode dneška je zavřená komunikace Svitavská v úseku od 
Moravy po muzeum. Tak bych vás chtěl jenom upozornit, abyste si tam někdo nevjel, 
protože jsem se dohodl s velitelem městské policie, že vzhledem k hustotě porušování toho 
zákazu je tam třeba nasadit ostřejší kurz. Myslím na tu výchovu těch neukázněných řidičů. 
Tak jenom to jsem chtěl říct, nic víc. Bude se pokutovat, nebude se domlouvat. Jestli mají ti 
lidi na rozhazování, tak ať rozhazují.  

Horáková – já jsem se chtěla zeptat, že v Sušicích jsme měli takový malý radar měření 
rychlosti kvůli mateřské škole a že zmizel. Jestli na trvalo je odstraněn nebo přechodně?  

Václavík – radar v Sušicích byl poškozen kamenem, je v opravě a bude ze 14 dní zase 
instalován zpátky. Je to ukazatel měření rychlosti, není to radar.  

Starosta – já jenom ještě k těm měřičům řeknu, že nově je několik týdnů v provozu radar na 
Brněnské od firmy MP Mont. Zatím ho máme na zápůjčku jednoho dvou měsíců. Petře 
dostanete nějaký zadání z vedení města, abyste vyhodnotili po měsíci jaký je stav. Abychom 
se rozhodovali, jestli to tam koupi pro tu lokalitu nebo ne. Byla by to věc rozpočtu příštího 
roku. Zajímalo by nás, jak se to tam chová, jak se tam jezdí.  

Zemánek – já jsem chtěl všechny členy zastupitelstva i občany upozornit, tady vlevo na okně 
jsou jednak původní tubusy s dokumenty, které byly vyňaty z makovice věže na radnici. Jsou 
to jenom obaly, dokumenty jsou uschované, protože vzhledem k jejich stavu nelze s něma 
tak libovolně manipulovat. A vedle nich jsou tubusy nové, které jsme připravili pro to, 
abychom ty původní dokumenty i ty dokumenty aktuální nové do nich vložili a ty tubusy dali 
zpátky do makovice věže. Lze předpokládat, že ještě v letošním roce tam ty dokumenty 
budou vloženy, protože v současné době ještě doděláváme digitalizaci některých dokumentů 
a následně potom ta akce bude ukončena s tím, že prostřednictvím horolezců tam ty nové 
tubusy budou vloženy. Ty staré obaly budou společně s kopiemi uloženy v městském muzeu 
a jinak samozřejmě teď, pokud byste měli zájem se podívat na ty originální dokumenty, které 
byly vyňaty, tak je možno se dostavit na sekretariát a tam jsou k dispozici a je možnost se na 
ně podívat, ale samozřejmě nějakým šetrným způsobem, protože ty nejstarší už jsou 
poměrně dost už poškozené.   

Cápal – já jsem se chtěl vrátit k těm radarům k té rychlosti, byl jsem několikrát osloven 
obyvateli z ulice Pod Hamry z Hamperka jak je sjezd, tak jezdí hrozně rychle a nedá se vyjet 
z křižovatky, tak jestli by bylo možný tam něco taky instalovat nebo nějakým způsobem to 
vyřešit.    

Starosta – takových míst se najde více ve městě, kde by to bylo potřeba jako soli. Je otázka, 
jestli si to budeme moct finančně dovolit. A samozřejmě je to potřeba. Já jenom řeknu, že je 
to stejně jako s Brněnskou ulicí, tak je to ve správě kraje, takže oni k tomu musí dát souhlas. 
To si myslím, že není problém. Problém je ten, že nelze ty výsledky měření dostat do 
právního řízení na postih těch přestupců. Bohužel to ten systém nedovoluje. Stejně by tam 
musel někdo měřit fyzicky.  

Zobač – já jenom za městskou policii, že tam se namátkové měření provádí. Je to jedna z 
ulic, kterou máme v rámci dohody s policií České republiky povolený.  

Starosta – ještě jsem obdržel pozvánku na 14. září na 13:30 na vyhlášení výsledků krajské 
Olympiády mládeže, které se bude konat ve 13:30 na zámku v ZUŠ. Zastupitelé to dostanou 
všichni mailem, protože to asistentce paní Horáčkové uložím, ať vám to pošle. A chci vás 
pozvat, abyste si udělali čas, hlavně vy, co máte ke sportu nějaký vztah. Už to tady bylo to 
vyhlášení před 4 lety, bylo to pěkný, důstojný, takže byly jsme požádáni sportovci, resp. 
zastupitelem kraje panem Lubošem Bojchlem, který je členem výboru pro sport a 
tělovýchovu, abychom zase pomohli. Takže jsme dneska měli jednání zrovna a dohodli jsme 
se a už jsem dostal mailu pozvánku, takže vám to rozešlu. Je to otázka max. dvou hodin.  
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V pátek se konají ve městě dvě vernisáže, v 15:30 je vernisáž fotografií v klášteře naproti 
muzeu a v 17 hodin je v muzeu ve dvoraně vernisáž olejomaleb naší kolegyně paní doktorky 
Horské. Dostali jste všichni pozvánku na stůl, takže předpokládám, že se tam s některými 
sejdeme.   

  
 
 
Konec 16:15 
 
V Moravské Třebové 05.09.2016 
Zapsala: Bc. Petra Jiroušová 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák      Libor Truhlář 
starosta města    
 
 
        Mgr. Roman Cápal  
 
 

 
 
 
 


