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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, která se konala dne  28. listopadu 2016 od 15:0 

hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni: 18 členů (dle prezenční listiny), tajemník MěÚ 
 
Omluveni: Ing. König, Ing. Blahová, Mgr. Martínek 
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 455/Z/281116 - 508/Z/281116 
 
Návrhová komise: M. Horáková, L. Truhlář, Ing. Z. Ošťádal  
 
Ověřovatelé zápisu: RNDr. J. Ošťádal, J. Odehnal 
 
 
Tisk č. 1 - Pozvánka, program jednání zastupitelstva města 
Starosta - Navržené přesuny tisků: tisk č. 38 před tisk č. 4, tisk č. 39 před tisk č. 9, tisk č. 24 
před tisk č. 21.  
Kolkop – já bych požádal o změnu, tisk č. 15 na konec jednání, následoval by tisk č. 14, tisk 
č. 23 a tisk č. 4. Tisky na sebe navazují.  

Pro změny programu – 18  

  
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 455/Z/281116 
 
Pro volí - 17 
Přijato usnesení č. 506/Z/281116 
Pro volí - 17 
Přijato usnesení č. 507/Z/281116 
 
Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřen, uložen k nahlédnutí na 
sekretariátu starosty, nebyly k němu dány žádné připomínky a tudíž je považován za 
schválený. Dále upozorňuji všechny přítomné, že z dnešního zasedání zastupitelstva bude 
pořizován hlasový záznam, tento bude sloužit k pořízení zápisu a současně zveřejněn na 
webu města www.mtrebova.cz za účelem informování veřejnosti o činnosti zastupitelstva 
města. Přítomní občané mají právo vznést námitku proti pořizování záznamu při jejich 
vystoupení, a to v případě ochrany osobních údajů.  

http://www.mtrebova.cz/
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Podněty občanů:  

Martin Kazda – Dobrý den dámy a pánové, chtěl jsem se představit, jmenuji se Martin Kazda 
a jsem jedním z uchazečů o koupi domu na ul. Krátká, která se bude dneska projednávat 
tato věc. Byť jsem připravil nějaký stručný dopis o své osobě, poněvadž mě asi nikdo 
neznáte, tak nejspíše jsem opomenul tam uvést něco ohledně svého zaměstnání případně 
podnikání, tudíž tam asi vznikly nějaké pochybnosti o mně a mých úmyslech. Chtěl jsem 
teda to doplnit krátce, že nepodnikám, jsem v zaměstnaneckém poměru u místní řemeslné 
firmy a mé úmysly jsou takové, jaké jsem uváděl v tom průvodním dopise. Nejsem žádná 
figurka nějaké realitní kanceláře nebo nějaký spekulant, jsem prostě fyzická osoba, která má 
vážný zájem o tuto nemovitost a spíš jsem se vyjádřil v tom průvodním dopise. Jsem 
připraven jakékoli otázky zodpovědět i případně dát telefonní kontakt na svého 
zaměstnavatele, kdyby bylo potřeba nějakých referencí. Děkuji.   

Ondřej Šlahař – Dobrý den, já se jmenuji Ondřej Šlahař, jsem 40 let občanem Moravské 
Třebové a chtěl jsem tady jenom přednést takovou připomínku toho, že nám se stala taková 
věc, 17. listopadu na státní svátek, kdy už nám s přítelkyní trochu přetekla trpělivost se 
současnou situací ve městě co se týče bezpečnosti a kriminality, protože nám ráno ve 4 
hodiny rozbili mstní stále nepracující spoluobčané okno u ložnice. Následně přijela hlídka 
městské policie, půl hodiny na to bylo rozbitý další okno do optiky na téže ulici a po dalším 
telefonátu mé přítelkyně se dozvěděla od příslušníka městské policie, že s tím má něco 
dělat. To mě tak nějak zvedlo ze židle a myslím si, že je na čase nějakým způsobem tuto 
situaci řešit. Kdy místní ať už městská police nebo celkově město se k tomu nestaví nějak 
vstřícně, aby se něco s tímhle dělo. Vím, že většina města o tomhle ví, o tomhle problému, o 
tom co se děje, jakým způsobem je to otevřeně za bílého dne na ulicích, jak už jsme známí 
široko daleko ohledně drogové problematiky. Vím, že tady funguje komise pro prevenci 
kriminality, která zatím nemůžu říct, že by měla nějaký valný výsledek a velmi by mě 
zajímalo, jak je to s vynaloženými prostředky, co se týká městské policie. Soudě podle 
posledního článku, který zrovna dneska vyšel na internetu na idnes, tento článek hovoří o 
tom, že jeden z poslanců bude navrhovat omezení pravomocí městské policie nebo obecní 
policie co se týče pokutování za přestupky, pokutování za měření rychlosti. Abych citoval: 
„Prezident automotoklubu UAMK Oldřich Vaníček nápad chválí. Podle něj u strážníků občas 
převládla motivace vydělat pro městskou pokladnu. Předseda kolegia městských policií v 
České republice Milan Chladníček uvedl, že podobnou úpravu sami navrhovali, protože 
hlavní úlohou městské policie není měřit, ale dohlížet na veřejný pořádek.“ Osobně si 
myslím, že v současné době by tady hodně prospělo, kdyby policisté ve svém počtu 12 lidí 
na služebně městské policie byli mnohem víc vidět v ulicích města, obzvlášť ve večerních a 
pozdních hodinách, kdy se tady neustále potulují vlastně lidé, kteří vyloženě na pervitinu 
nemají co dělat, protože nemohou spát, takže chodí po městě a vyloženě budí postrach 
okolí. Děkuju.  

Starosta – já teďka nevím, co vám na to mám říct. Já s váma nesouhlasím samozřejmě, 
protože městské policie velím ze zákona a jsem si jistej, že neseděj na služebně přes noc a 
nespěj tam. To jsem si jistej. Já se nechci tady s váma dohadovat. Já jenom chci vysvětlit, že 
jako jejich zákonnej velitel nebo šéf ze zákona, tak o nich mám slušnej přehled jak slouží a 
jaký plní úkoly. Takže my váš podnět zaevidujeme samozřejmě a pak se k němu vyjádříme. 
Teďka vám nejsem schopen ani říct k nějakej pravomoci co se chystá nějaká zákonná 
změna. Chystá se toho hodně, chystá se zásadní zlom třeba ve správních řízeních o 
přestupcích. To ještě ani dost dobře nevíme, co všecko se na nás hrne, jaký to bude hrůza, 
protože najednou zákon počítá s tím, že od 1.7. se ze všech lidí, co dělají na úseku státní 
správy a co vykonávají správní řízení, tak najednou se z nich mají stát právníci. To si osobně 
neumím představit.   

Ondřej Šlahař – jak je to s pravomocí městské policie při vykonávání ostrahy v Lidlu. Jestli je 
to součástí výkonu služby, nebo jestli to dělají na vlastní pěst.  
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Starosta – na to vám můžu odpovědět hned. Pakliže jejich další pracovní poměr podobný 
nenarušuje jejich stálé zaměstnání a kvalitu výkonu služby, samozřejmě jsou tam další 
požadavky, aby to nebylo konkurenční a tak dále, tak dva lidi ode mě dostali výjimku. A 
vykonávají nějaký hlídací služby v marketech. Ale řekl jsem už dost, víc už nikomu tohle 
nedám a ještě kdykoli to můžu vzít zpět samozřejmě. 

Pavel Prudil – Dobrý den, jmenuji se Pavel Prudil a jsem občanem tohoto města. Dovolte mi 
připomenout výzvu k vrácení části dotace v rámci projektu Cesta od renesance k barok, o 
které zastupitelé již jednali 25. dubna a přijali usnesení neakceptovat výzvu k vrácení části 
dotace a v součinnosti s právním zástupcem realizovat kroky k právní obraně proti 
požadavku vrácení finančních prostředků. Protože v průběhu diskuse k tomuto tisku nebyla 
jednoznačně zodpovězena jednoduchá otázka, co město udělalo špatně, jaké byly výtky, tak 
si dovolím na tuto jednoduchou otázku odpovědět nyní. Z protokolu o kontrole poskytovatele 
dotace vyplývá, že městu Moravská Třebová byla udělena sankce za porušení dotační 
smlouvy, které se týkalo stavebních prací. Tato smlouva byla podle poskytovatele dotace 
porušena tím, že město Moravská Třebová postupovalo v rozporu se zákonem o veřejných 
zakázkách. Konkrétně tam byly vytýkány dva body. První je ten, že zadavatel požadoval 
diskriminační kvalifikační předpoklady, které nepřipustily předložení referencí uchazečů, kteří 
byli v pozici subdodavatele. V zadávací dokumentaci, která nebyla zveřejněna, je uvedeno 
cituji: „Zakázky, u nichž byl uchazeč v pozici subdodavatele, nejsou zadavatelem 
považovány za relevantní pro prokázání kvalifikace.“ Za druhé byla městu vytýkána 
skutečnost, že zadavatel ve zveřejněném oznámení o zakázce nevymezil minimální úroveň 
kvalifikačních předpokladů. Jednoduše řečeno špatně bylo to, že město stanovilo 
předpoklady v rozporu se zákonem a nezveřejnilo všechny povinné údaje. Poskytovatel tedy 
uděluje pětiprocentní sankci ve výši 1 086 234 korun. Město prostřednictvím starosty podalo 
námitky proti udělení sankci. Poskytovatel námitky zamítnul a vyzval k vrácení části dotace. 
Město tuto výzvu neakceptovalo, a tak poskytovatel již zadržel platby ve výši 840 000 korun. 
Na tuto částku lze v současné době pohlížet jako na škodu způsobenou konkrétními 
osobami. Za toho stavu je na zvážení zastupitelstva, zda považuje za účelné další 
vynakládání prostředků na právní zastoupení s velmi nejistým výsledkem, nebo zda 
zastupitelstvo uzná, že kvalifikační předpoklady, tak jak byly stanoveny, měly skutečně 
diskriminační charakter, že nebyly zveřejněny, tak jak měly být zveřejněny, že město 
akceptuje výzvu k vrácení dotace a doplatí zbytek sankce. Pokud město tedy uzná, že město 
porušilo zákon o veřejných zakázkách, tak jak mu vytýká poskytovatel dotace, pak má 
povinnost včas uplatňovat právo na náhradu škody. Já bych chtěl tedy vyzvat odpovědné 
osoby, pokud si tedy věříte, že budete s žalobou úspěšní, nemělo by vám činit potíže již nyní 
uznat a deklarovat vaši plnou odpovědnost za porušení zákona o veřejných zakázkách pro 
případ, že v soudním sporu neuspějete. Děkuji za pozornost.  

Starosta – na to se teďka nedá úplně odpovědět. Já jenom řeknu, že hodně předbíháte 
vývoji událostem, protože my jsme nikdy neuznali, že jsme něco udělali špatně stran toho 
zadávacího řízení. To za prvé. Takže my jsme podali námitku samozřejmě a pak cestou naší 
právní zástupkyně Mgr. Hamplové jsme podali opravný prostředek na ministerstvo financí. A 
teď prostě čekáme, jaká bude odezva. Zatím je hluboké mlčení i z financí i od poskytovatele 
dotace a čeká se, kdo vynese nějaký verdikt. Takže já osobně jsem s paní magistrou mluvil v 
úterý minulej týden na pracovním semináři v Pardubicích a máme domluvenou schůzku 
během prosince, že si trošku ty záležitosti připomeneme a uděláme si nějakou chronologii 
těch postupů. Ale jedno je zásadní. Město zatím neuznalo a ani není pravděpodobné, že 
uzná, že pochybilo. Takže předbíháte. Velmi předbíháte, protože o žádné škodě se zatím 
nedá hovořit ani náhodou. O tom rozhodne jediný orgán, který je schopen o tom rozhodovat, 
a to je soud. My jsme ochotni a schopni jít i do soudního sporu samozřejmě. Takže nějakých 
800 tisíc škoda to je velmi zavádějící, co jste tam řekl. Velmi zavádějící. O tom ale se 
nebudem přít prosím vás. Tady se o tom přít nebudeme. Já s vámi tu debatu vést nebudu na 
tohle téma.  
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Pavel Prudil – tak já jestli k tomu mohu, těch 840 tisíc jako skutečně chybí v rozpočtu města. 
Pokud to nepovažujete za škodu, je to váš názor. Můj názor je ten, že peníze, které chybí v 
rozpočtu města, jsou škodou.  

Starosta – já zůstávám na tom, co jsem řekl předtím. To co říkáte je demagogie zatím. 
Musím to takhle nazvat, nezlobte se. Nebo se aji zlobte. Dokud nerozhodne soud, že 
nemáme pravdu, tak potom nechť je to označeno za škodu. Já to řeknu z druhé strany. 
Pakliže by město se s tím odvodem smířilo a nechalo by to být, budete určitě jeden z 
prvních, kterej bude označovat nás, že jsme způsobili škodu 1 086 000. Ale taky předbíhám 
a nechci se na tohle téma přít. Máme dneska důležitější věci, který nás tlačej. Takže bude 
vám na to zodpovězeno písemně ve lhůtě 30 dnů a my se obrátíme na Mgr. Hamplovou, aby 
nám podala k tomu kvalifikované stanovisko. Na základě plné moci, kterou jsem jí udělil v 
téhle věci. Takže já mám za to, že zatím k tomu nelze co jiného říct.   

Kolkop – já jenom technickou, můžeme znát informaci, kdo pro město dělal výběrové řízení? 

Starosta – samozřejmě, to není žádný tajemství. Já vám to neřeknu z hlavy. Já neznám 
všecky firmy, který dělaly výběrový řízení. Já otážu pana Netolického, váš odbor dělal 
výběrové řízení, je to tak? Která firma dělala výběrové řízení na stavbu?   

Netolický – nepamatuju si to teďka z hlavy. Není problém samozřejmě odpovědět dodatečně.   

Starosta – dáme odpověď písemně, jako klasicky.  

Kolkop – já mám takovou věc, teďka nás postihla taková smutná zpráva, zemřel Ing. Jan 
Škoda, tak jsem se chtěl zeptat, jestli město se k tomu nějako postaví, protože jsme nedávno 
schvalovali jeho čestné uznání nebo, jestli alespoň nějaký věnec na pohřeb, nebo.. Jestli se 
to nějako aspoň řešili na poradě, nebo.. 

Starosta – já se přiznám, že o tom jsem neuvažoval sám za sebe to říkám, já jsem jeho 
dcerám kondoloval včera a tím to osobně považuju za přiměřené, ale nechci nic nikomu 
bránit v nějaké iniciativě.  

  
 
Tisk č. 2 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
Mačát – tam v té zprávě k usnesení 35, že bude podána ústní informace, jedná se o ten 
bonus společnosti Atek za to, že měla možnost používat tu provizorní cestu vlastně k 
přístavbě té haly. Tam je situace taková, že ještě to není to jednání ukončeno s Atekem. Je 
dohodnuta výše toho bonusu 140 tisíc Kč, ale on do toho jednání, které vedeme s Atekem 
vstoupil prezident fotbalového oddílu, fotbalového klubu Moravská Třebová, s tím, že jednal 
s Atekem o nějaké dotaci pro fotbal a v Ateku to nějak spojují dohromady, že v podstatě i 
dotace pro sport nebo pro fotbal má charakter nějakého bonusu. Tak o tom se dohadujem a 
není to ukončeno. Předpokládám, že snad do konce roku se dohodneme a uzavřeme 
nějakou smlouvu.  

  
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 483/Z/281116 
 
Tisk č. 3 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 16.11.2016 
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 484/Z/281116 
 
Tisk č. 38 - Zápis z jednání VSR-50 
Mička – já mám technickou věc, a to s odvoláním potom na tisk č. 23, který bude 
projednáván až na závěr, v případě jeho schválení by se musel dopracovat plán a zvýšit 
počet jednání výboru, protože ve statutu výborů, který se navrhuje je stanoveno minimálně 6 
jednání za rok. Beru jenom technickou záležitost.  
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Mačát – já s tím souhlasím a v podstatě já jsem vycházel z toho, že toto bude ten základ, 
stejně každej rok jsou tam mimořádný výboru k různým věcem operativním, abych tak řekl, i 
když je to strategický výbor, přece jen řeší některé operativní věci, takže určitě těch 6 
uděláme těch 6 výborů.  

  
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 456/Z/281116 
Pro bere na vědomí - 17 
Přijato usnesení č. 486/Z/281116 
 
Tisk č. 5 - Odvolání a návrh na jmenování člena finančního výboru 
Pro jmenuje - 18 
Přijato usnesení č. 497/Z/281116 
Pro odvolává - 18 
Přijato usnesení č. 499/Z/281116 
 
Tisk č. 6 - Cena stočného na rok 2017 
Starosta – toto bereme na vědomí, protože jsme loni schválili koncesní smlouvu na 10 let, 
kde je propočet stanovení stočného na každý rok samostatně. Takže letošní výsledky co do 
objemu ve stočném dávají možnost stočné vlastně nezměněno ve stejné výši, což ale už 
příští rok nebude pravda, až budeme schvalovat další a další. Budeme brát na vědomí, 
protože my jsme to už schválili. Proto od loňska už neschvalujeme stočné, ale jenom bereme 
na vědomí jeho výši, protože jsme to schválili na dobu 10 let.  
Jílek – samozřejmě vím, že jsme schválili tu koncesní smlouvu, ale stejně bych poprosil, 
kdybychom každý rok vždycky dostávali ten kalkulační vzorec, aspoň v té podobě, jak jsme 
byli zvyklí, v tom členění loňský rok a následující rok, nebo ten průběžný rok a následující 
rok. Protože samozřejmě, že si to můžeme vyhledat, ale je to takhle jednodušší.  

Starosta – já v tom nevidím problém. Je to věc nějaký technická. Bude to v zápisu, tak si 
myslím, že s tím nevidím nějaký problém. Pan Ing. Šunka to slyší, takže my se pak 
domluvíme.  

Kolkop – já bych chtěl požádat, zda je toto stejné možné u dalšího tisku, tzn. vodné. Stejnej 
princip. Děkuju.  

  
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 491/Z/281116 
 
Tisk č. 7 - Cena vodného na rok 2017 
Ošťádal J. – já bych jenom krátce, protože vím, jak se to hlasovalo, že to vodné rozhoduje 
skupinový vodovod, jestli se nemýlím. A tam samozřejmě ty obce neplatí stočné většinou. 
Protože nemají kanalizaci. A tam se dost lehce hlasuje proto, že to bude navýšení o 30 – 40 
halířů. Já bych chtěl jenom poprosit zástupce města, kteří tam jsou, aby počítali s tím, že u 
nás je to víc. U nás se to sčítá se stočným. To znamená, že u nás ta částka je vyšší. To 
znamená, aby trošičku byli tvrdší v tom jednání. Aby to navýšení, protože vím, že tenkrát se 
řeklo ano, navyšuje se najednou, bude to dlouho takhle na téhle úrovni a najednou už to tak 
není a už to začíná pomalu zase to vodné se zvyšovat. Tak aby se tak nějak radikálně 
nezvyšovalo. Ale to spíš není na vás, ale na zástupce města, který jsou na jednání 
skupinovýho vodovodu.  
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Starosta – ten nárůst je o 50 halířů, tak to je v podstatě, to je věc názoru, jestli to je hodně 
nebo to není hodně. Podle mě je to nicotný.  

Mička – já jsem se chtěl zeptat pana místostarosty předkladatele, jaké investiční akce se nás 
dotýkají z těch položek kapitoly nájemné nebo opravy infrastrukturního majetku pro ten příští 
rok. Jestli tady nám to sdělí nebo nám poskytne písemnou informaci na další jednání, je to 
jedno.  

Brettschneider – zítra budeme mít jednání skupinového vodovodu, kde budeme schvalovat 
vlastně plán financování obnovy vodovodu, takže pak můžu převíst zprávu všem členům 
zastupitelstva, jestli to takhle stačí.   

Kolkop – v tuhle chvíli ale předpokládám, že nějaké návrhy již máte. Co se týče těch 
investičních akcí, tak jestli si je pamatujeme, můžete sdělit?  

Brettschneider – samozřejmě, že je plán nebo návrh obnovy. Jestli teda můžu, tak bude to 
výměna vodovodu na ul. Lidické a na ul. Svitavské. Co se týče rozpočtu na ul. Lidickou, bude 
to 1 800 000 a výměna vodovodu na ul. Svitavské 2 009 000 plus mínus. Mezi tím teda ještě 
splácíme úvěr 30 milionů na obnovu vodovodu v místní části Boršov, která byla ve výši 30 
milionů.  

Kolkop – já mám pocit, že na ul. Lidické se dělala kanalizace v minulém roce. Proč se 
nespojily ty dvě akce dohromady?  

Brettschneider – protože byly jiný priority, protože v letošním roce se dělala kanalizace na ul. 
Čapkové. Předpokládám, že sladíme všechny akce jak skupinového vodovodu, tak výměny 
kanalizace, do toho se připojuje RWE a ČEZ. Takže jestli máte obavy v tom, že město 
špatně plánuje akce, tak si myslím, že to není až tak pravda.  

Starosta – já jenom doplním, že se snažíme sladit ty činnosti výměn všech sítí, tak aby to šlo 
spolu. Někdy to není možný, že se prostě jako na té Karla Čapka, že se to nepodařilo sladit, 
tak nicméně konečná úprava povrchu silnice nebo vozovky bude až příští rok, až se vymění 
všechno úplně.  

Kolkop – já jsem netvrdil, že určitě něco děláte špatně. Já mám pocit, že K. Čapka sousedí s 
Lidickou, takže mě ta návaznost, aniž bych se díval na ČEZ a RWE, tak minimálně město a 
skupinový vodovod by mohl spolupracovat lépe v té koordinaci.  

Brettschneider – mám jenom jednu poslední technickou, jednoduše řečeno nebyly peníze na 
to, aby se tam provedla ta oprava na ul. Lidické. Nic víc, nic míň.  

Starosta – to zvýšení toho vodného je i proto, aby byl větší balíček na ty obnovy. To snad 
nemusíme vysvětlovat. Je to o možnostech, který jsou.  

  
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 490/Z/281116 
 
Tisk č. 8 - Plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav  
Miloš Šimek – dobrý den dámy a pánové, moje jméno je Miloš Šimek a jsem vedoucím 
pobočky Státního pozemkového úřadu ve Svitavách. Máme připravenou krátkou prezentaci k 
tomuto plánu, abychom byli schopní stručně říct, proč tady jsme a co po vás vlastně žádáte. 
Vím, že máte plán dnešní dlouhý, tak jestli teda můžu, tak bych to krátce prošel a velmi 
rychle bych se pokusil vám říct, co vlastně od vás žádáme.  
Prezentace.  
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Ošťádal J. – já bych se zeptal, vy máte v tom poldru, resp. poldr to je dobrá věc samozřejmě, 
protože já už si pamatuju, když jsem byl starostou, tak to byla jednoznačná věc, když se to 
dělalo. Ale druhá věc ještě, která mě trochu není zcela jasná je věc cyklostezek. Protože 
také se řeko, že by budování poldru Boršov Útěchov měl za následek, že tam byla 
cyklostezka. Je to mu tak, nebo tomu tak není?   

Šimek – primárně samozřejmě cyklostezky, cyklostezka jako taková není předmětem toho, 
co my můžeme v rámci plánu společných zařízení navrhnout, protože my jsme schopni 
navrhnout a realizovat polní cesty ať už v kvalitě asfaltové nebo jiné. Samozřejmě z hlediska 
poldru jsou navrženy polní cesty, které umožní prostup tou krajinou, ale pokud se bavíme o 
plánované cyklostezce z Moravská Třebová do Útěchova, tak je dohodnuto, že se pokusíme 
připravit pozemek pro tuto cyklostezku, který by byl, když pojedu z Moravské Třebové na 
Útěchov po levé straně té silnice, poldr by byl pro pravé straně, po levé straně se pokusíme 
připravit pozemek, který by byl po pozemkové úpravě ve vlastnictví obce, ať už města, nebo 
obce Útěchov, tak aby oni mohli tu cyklostezku už realizovat bez problému.  

Ošťádal J. – potom není nebezpečí, že bych jel po cestě a potkal se s kombajnem.  

Šimek – po této cyklostezce to nehrozí, ano. Pokud to jsou klasické polní cesty, tak jak 
vznikají jinde, tak tam to samozřejmě hrozí. Ale toto řešení, tak jak jsme se dohodli, to 
vylučuje.  

Ošťádal J. – ještě jeden dotaz, my plánujeme cyklostezku Moravská Třebová Staré Město a 
tam také se plánuje cyklostezka, vy o tom nevíte vůbec nic?  

Šimek – v současné době jsou zahájeny komplexní pozemkové úpravy ve Starém Městě. V 
podstatě ale jsme na začátku, máme podepsanou smlouvu se zhotovitelem té dokumentace 
na komplexní pozemkovou úpravu, takže ano, i v tomto případě budeme o tom jednat, vím, 
že ten zájem tam je a budeme to řešit pravděpodobně stejným způsobem vyčlenění 
pozemků, přípravou pozemků a nikoli jako polní cestu.  

Ošťádal J. – děkuji za váš výbornej návrh na dobrý věci.  

Kolkop – dovolte mi jenom dotaz co se týče té cyklostezky je možný víst tělesem poldru? 
Musí to být na druhé straně, nebo lze víst prostorem, kde bude na zadržení vody?  

Šimek – zatím z těch návrhů, tak jak jsme je zpracovali, jsme předpokládali po druhé straně. 
Kolem poldru budou přístupové cesty jak přes hráz, tak do hráze, některé teda budou 
samozřejmě řekněme slepé, protože jsou pro údržbu toho poldru. Takže to by určitě nebylo 
přes hráz, tam je cesta, po kterou se budeme moct dostat, ale není to primárně jako 
cyklostezka.  

Kolkop – dále jsem se chtěl zeptat zhruba časový horizont, kdy by se mohlo začít realizovat.  

Šimek – to je zatím v této chvíli nejsložitější otázka. My samozřejmě v rámci toho správního 
řízení, které vedeme teď, budeme mít etapu návrh nového uspořádání pozemků, kdy vlastně 
do tohoto plánu společných zařízení se budou nově navrhovat pozemky vlastníků. To bude 
jedna z nejsložitějších etap, takže tam předpokládám, že v příštím roce by tato etapa měla 
být dokončena. Pokud se nám to podaří úspěšně dokončit a zapsat do katastru nemovitostí, 
my z hlediska smlouvy o dílo bychom měli zapisovat buďto koncem příštího roku nebo 
začátkem roku 2018. Jakmile toto bude zapsáno v katastru nemovitostí, budou tam zapsány 
nové vlastnické vztahy, tak my můžeme dělat další kroky k realizaci. Ať už teda my, nebo jak 
už jsem říkal u poldru Povodí Moravy. Necháváme standardně zpracovat projektové 
dokumentace a žádáme o dotace ať už z evropských peněz nebo i z prostředků, které máme 
k dispozici ze státního rozpočtu. Je to potom samozřejmě běh na delší trať. Nejsme schopni 
říct, že budeme v roce 2018 už realizovat, spíš 2019 předpokládám, že by byl začátek těch 
realizací.   

Brettschneider – já bych měl ještě jednu takovou malou připomínku, že 24.10.2013 byly 
zahájeny komplexní pozemkové úpravy v Moravské Třebové, já bych vás chtěl pane vedoucí 
poprosit, abyste seznámil veřejnost i zastupitelstvo v jakém stavu to teď je.  
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Šimek – pozemkové úpravy v Moravské Třebové a následně i pozemkové úpravy ve zbytku 
katastrálního území Boršova jsou zahájeny z hlediska našeho zákona. V Moravské Třebové 
(mluvíme o zemědělských pozemcích) v současné době probíhá vyhodnocení veřejné 
zakázky na zpracovatele, zítra by mělo být rozhodnuto o zpracovali o vítězi, pak samozřejmě 
běží nějaké lhůty a tak dále na odvolání, předpokládáme uzavření smlouvy ještě v letošním 
roce a v příštím roce se rozběhnou teda konkrétní práce. Podobně je na tom i Boršov, který 
budeme hodnotit v příštím týdnu a opět běží veřejná zakázka na zpracovatele a 
předpokládám, že snad do konce roku stihneme tu zakázku vyhodnotit a podepsat snad také 
smlouvu na provádění těchto pozemkových úprav. Tím pádem by celá tato část od Útěchova 
nahoru byla kryta pozemkovými úpravami.  

Kolkop – já mám poslední dva dotazy na vás. Co se týče toho poldru, co projektovala 
Europrojekce ten zůstal beze změny, nebo se upravuje?   

Šimek – ta dokumentace se ve značné míře převzala, nebo téměř celá, byla kompletně 
přepočítána z hlediska aktuálních dat ČHMÚ, byly tam dopracovány právě některé prvky, co 
se týče příjezdových komunikací, údržby a podobně, ale ten základ byl převzat z této 
dokumentace.  

Kolkop – poslední, ten odhad nákladů vycházel z jakého propočtu nebo z čeho jste 
vycházeli?  

Šimek – odhad nákladů vychází z aktualizovaných dat toho projektu z roku 2006, ale 
aktualizováno na tu současnou cenovou úroveň a doplnění těch prvků jednotlivých. 
Samozřejmě ty reálné náklady potom určí až realizační projekt, to jsou samozřejmě velice v 
této chvíli odhadnuté částky a následná veřejná zakázka to může úplně změnit. Zatím se 
bavíme o řádových částkách, kde se to může pohybovat.  

Jílek – já bych poprosil jenom od pasu kolik procent pozemků v soukromém vlastnictví ještě 
není vykoupeno?  

Šimek – to je poměrně složitá otázka, protože v rámci celého procesu pozemkových úprav 
primárně nevykupujeme pozemky. Ten návrh pozemkových úprav obecně spočívá v tom, že 
vlastníky umísťujeme nově a jinak než byli původně, samozřejmě s jejich souhlasem. Takže 
v ideálním případě je, že použijeme státní primárně plus obecní půdu na prvky společných 
zařízení, pod cesty, pod hráz, pod zátopu a podobně a vlastníky umístíme nově mimo tyto 
zařízení. Samozřejmě tam, kde ze zákona máme jistá omezení a týká se to toho velkého 
poldru, tak v této chvíli jednáme o výkupech, je to poměrně mimořádná záležitost, ale z 
hlediska procentického to teď nejsem schopný říct. Tam se bavíme možná o 30 % v této 
chvíli, které nemáme dořešeno, kde jednáme. Nevíme, jestli skončíme u výkupu nebo u 
nového uspořádání pozemků. To je právě ještě v běhu a to bude předmětem té další etapy, 
kdy už budeme jednat s konkrétními vlastníky a budeme řešit to nové uspořádání pozemků. 
V této chvíli víme, jaký máme zábory na všechny ty prvky společných zařízení, kolik státní 
půdy případně obecní na to budeme potřebovat, tak abychom byly schopní po této 
pozemkové úpravě bez problému realizovat. Ten poldr Boršov Útěchov je specifický v tom, 
že už je zakreslený v územně plánovací dokumentaci jak jsem se zmínil a tam máme jistá 
omezení z našeho zákona. Můžeme řešit ty pozemky vlastníků pouze s jejich souhlasem. 
Pokud nám ten souhlas nedají a nebudou s námi jednat, tak pod tím poldrem budou muset 
ze zákona zůstat a pravděpodobně by potom zhotovitel té stavby, což bude Povodí Moravy, 
řešil zřejmě vyvlastňovací řízení. Ale to velmi předbíhám, jsme na začátku těchto jednání, 
takže to v této chvíli nemůžu říct, jaký bude výsledek.  

  
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 472/Z/281116 
 
Tisk č. 39 - Informace o pořizování Změny č. 2 územního plánu města, řešení 
průmyslové zóny 
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Mička – já myslím, že nejsem sám, který dneska obdržel žádost pana doktora Blahy, právě k 
záležitosti pořízení změn územního plánu, kde konstatuje nebo říká, že je přesvědčen, že 
předložený návrh v nějakých částech je v rozporu se zadáním, s návrhem zadání změny. 
Tak bych prosil o vysvětlení tady těch bodů, které jsou uvedeny v jeho vyjádření. Já bych 
mohl klidně vždycky citovat, kdyby bylo potřeba.  Bod 1 nerespektuje požadavky územně 
plánovací dokumentace vydané krajem v článcích 3, 6 a tak dále. To je jedna věc a potom 
jestli bychom teda mohli dostat informaci, jestli v současné době, když projednáváme tuto 
změnu, jestli jsou konkrétní investoři do dané lokality.  
 
Starosta – jenom k tomu prvnímu řeknu, že jsme to dostali všichni zastupitelé tento materiál 
doktora Blahy. Je členem výboru pro strategický rozvoj, kde tyto námitky už přednášel. 
Dneska někdy po 12 hodině to přišlo mailem. Oslovil všechny zastupitele, tak jste asi nebyli 
na mailu, je to čerstvej materiál a já bych poprosil pana kolegu Mačáta, aby se k tomu 
vyjádřil.  
 
Mačát – já jsem ten mail teda nečetl, ale pan Blaha samozřejmě svůj názor, na což má 
nárok, přednesl na strategickém výboru. V podstatě podle jeho názoru, teď vypustím nějaký 
ty odkazy na nějaký rozhodnutí nějakých orgánů a podobně, podle jeho názoru máme 
dostatek průmyslových zón v Moravské Třebové a není potřeba budovat další. To je zásadní 
rozpor proti tomu, co zastupitelstvo rozhodlo, když schvalovalo zadání změny územního 
plánu a kdy jeden z hlavních důvodů, proč tu změnu dělat, je rozšíření právě prostor nebo 
lokality pro průmyslovou zónu. Takže je možný, že jsou ojedinělé hlasy, že průmyslové zóny 
nepotřebujem, ale názor zastupitelstva z minulosti a jeho rozhodnutí o tom, že se má provést 
změna územního plánu je jasně z toho důvodu, že potřebujeme další průmyslové zóny. My v 
současné době evidujeme zájem zhruba o 15 hektarů průmyslových zón.  Zejména se jedná 
o firmy, které jsou již tady, tzn. Rehau, PPT a ještě nějaký další. Takže architekt pan 
Rozehnal postupoval podle pokynů nebo podle rozhodnutí zastupitelstva, těch změn je tam 
víc, s tím jste byli seznámeni, nejen seznámeni, ale to jsme schvalovali na jednání 
zastupitelstva, takže se postupuje podle toho, jaké bylo schváleno zadání změny územního 
plánu. Já bych ještě chtěl upozornit, že toto není žádné klíčové schvalování něčeho, už 
vůbec ne změny územního plánu, já jsem to chtěl dát na vědomí zastupitelům, aby věděli, 
jak ta příprava toho návrhu změny probíhá, jak jsme daleko a zejména jak pan architekt 
navrhuje právě řešení průmyslové zóny. Protože on původně to navrhl, aby navazovala 
bezprostředně na bytovou zástavbu na Jánského a podobně, čili bez nějaké vlastně velké 
pauzy a my jsme na tom se strategickým výboru se shodli stoprocentně všemi přítomnými, 
že průmyslovou zónu ano v této lokalitě, ale posunutou více z města, tzn. že směrem nebo 
naproti Ateku a vyměnit to za to, že na Jánského bude ještě navazovat další  bytová 
výstavba a další nějaký zařízení občanskýho vybavení. Možná bych to usnesení spíš bych 
doručoval, že bereme na vědomí nějakou aktuální informaci o průběhu pořizování změny 
územního plánu. Aby to nebylo tak natvrdo, že něco schvalujeme, protože možná že tady 
budou nějaký dotazy na detaily k tomu obrázku a my ty detaily vůbec zatím nemusíme řešit, 
to teprve bude probíhat nějaký zpřesnění a budeme se o tom bavit ještě několikrát. To bude 
veřejně projednáváno a v ZM nakonec schvalováno. Takže teď více méně nic 
neschvalujeme, nicméně kdyby byl názor jinej, než mělo zastupitelstvo donedávna, když 
rozhodlo, že chceme, že potřebujeme průmyslovou zónu, tak potom by bylo zbytečný dál se 
tím zabývat. Takže myslím si, že bychom to měli vzít na vědomí teďka tu informaci, s tím, že 
bude ten proces dál pokračovat, tak jak je navržen. Ještě připomenu, že to rozšíření té 
průmyslové zóny v té lokalitě jihozápad jsme navrhovali proto a shodli jsme se na tom proto, 
jak strategickej výbor, tak zastupitelstvo, že většina pozemků je našich a ty problémy s 
převodem nebo výkupem pozemků by tam měly být minimální, takže teď je to navrženo tak, 
že poměrně rychle po schválení změny územního plánu bychom mohli nabídnout tuto 
lokalitu pro průmyslovou výstavbu.  



 

 

Město Moravská Třebová  

10 

Starosta –navrhuješ změnu usnesení místo schvaluje vzít na vědomí? 

Mačát – ano, já bych to doporučoval, dávám protinávrh, že by byl návrh na usnesení 
zastupitelstvo města bere na vědomí aktuální informaci o průběhu pořizování změny č. 2 
územního plánu města.  

Kolkop – já jenom k tomu toliko, že pana architekta znám a věřím tomu, že když se máme 
takto rozhodovat, že bude schopen nám zpracovat podrobnější dokumentaci k tomu, 
především i s ohledu na to, že je to příjezd do Moravské Třebové, je v podstatě jakoby na 
dlani v uvozovkách a já bych nerad, aby to dopadlo jako na ulici Hřebečské, že se lidé z 
bytovek dívají na velký haly. Což by v tomto případě mohlo teoreticky dopadnout. Takže 
bych doporučoval, aby zpracoval nějakou celkovou vizualizace toho pohledu, ze které by 
vyšly i jisté regulativy těch případných hal. A další věc je, pokud jsme se bavili o tom, že to 
jsou místní podnikatelé, předpokládám, že se jedná vyloženě o skladovací haly ne o výrobní 
haly. Můžete mi to prosím upřesnit? Děkuji.  

Mačát – co se týče vizualizace nebo nějakýho podrobnějšího zpracování, rozhodně s tím 
není problém, naopak pan Rozehnal už předložil nějaké pohledy a vizualizaci včetně 
nějakých úhlů pohledu směrem na Třebovou, takže určitě tím se budeme dál zabývat. A co 
se týče Rehau, tak zejména skladování samozřejmě, PPT ty by tam pravděpodobně to měli 
nějakou kombinaci výroba plus skladování.  

Jílek – já bych ještě k té vizualizaci, jestli by mohla existovat nejen ve směru od západu, ale 
provést vizualizaci jak tady bylo zmíněno i z pohledu východního, to znamená z těch 
bytových domů na ul. Dr. Janského a prostě z toho směru od města. Ještě mám druhou 
otázku, zase jenom tak od boku orientačně, do jaké míry je současně zaplněna poptávka po 
té zóně Z1?  

Kolkop – já jsem chtěl to co pan Jílek.  

Mačát – my zatím nerozlišujeme, jestli to je Z1 nebo jiná zóna, my celkově počítáme tu 
plochu, kterou chceme mít připravenu, takže teď vlastně asi půjde o to, která z těch zón se 
nám podaří připravit dříve, abychom ji mohli nabídnout. Uvidíme, zda ti investoři budou mít 
zájem o to, co jim nabídnem, nebo řeknou my raději počkáme na tu zónu druhou.  

Kolkop – můžeme dostat informaci nebo jestli známe jaký je předběžný výhled 
zaměstnanosti v této nové zóně v případě, že to budou místní podnikatelé?  

Starosta – určitě to není problém, jsme schopni to dodat, ale dneska vám to těžko 
zodpovíme.  

Kolkop – co se týče samotné investice té přípravy té lokality, to ponese na bedrech město, 
nebo se budou podílet další subjekty?  

Starosta – jestliže je to náš majetek, tak předpokládám, že to musí vzejít od nás samozřejmě 
se na to bude chtít sehnat nějaká dotace.  

Mačát – toto ještě není vyjasněno. Jasná je to, že momentálně nejsou žádné dotace na to, 
tak jak bylo na tu průmyslovou zónu současnou, takže nevím, jestli nějaká možnost bude 
nebo nebude z hlediska dotací. Ale ten způsob zafinancování ještě není nijak rozhodnut, to 
určitě se tím bude zabývat zastupitelstvo tím návrhem.  

Kolkop – takže předpokládám, že nevíme ani rozmezí cenové relace za metr čtverečný, 
netušíme?  

Starosta - to je velmi předčasné předjímat tohle podle mě. Protože neznáme, co to bude stát, 
jaký budou náklady. Ale samozřejmě včas se to všichni dozvíte, až se bude o něčem 
rozhodovat.  

Kolkop – mluvili jsme o panu Blahovi, on je zrovna přítomen, tak možná bych poprosil o 
slovo.  
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Starosta – to není možné prosím. Pan doktor Blaha tady mohl být tak včas, aby v rámci 
vystoupení občanů se mohl vyjádřit. Nicméně my se s tím všichni seznámíme s tím jeho 
písemným vyjádřením k tomuto záměru, zastupitelé k mnohým se to ještě ani nedostalo, 
takže to vidím jako předčasné. Nicméně byl tady protinávrh pana kolegy Mačáta, že místo 
usnesení schvaluje bude bere na vědomí informaci. Není to žádná konečná, žádnej stop stav 
to není.  

Jílek – já si myslím, že bychom nemuseli být tak útlocitní a neporušíme jednací řád, já jako 
člen zastupitelstva využiji toho, že je tady pan Blaha a protože zhruba polovina členů 
zastupitelstva ten dnešní mail stihla přečíst a druhá polovina ho přečíst nestihla, tak já bych 
ho požádal, jestli by nám mohl ve stručnosti obsah, čeho se ten mail týkal. Opravdu minutka 
maximálně.   

Starosta – dobře, já nevidím v tom problém.  

Blaha – děkuji za slovo. Doopravdy jenom krátce, protože nechtěl jsem se v tom mailu 
rozepisovat podle jednotlivých bodů, protože ve vlastním materiálu, který si zastupitelstvo 
vlastně schválilo, to znamená návrh zadání změny, jsou dané podmínky, které v podstatě 
potom nejsou vůbec řešené a jsou pomíjené. Proto bych byl rád, kdybyste si to prostudovali 
ještě jednou, naštěstí se to odkládá, bere se to jenom na vědomí. Prostudujte si to přesně 
podle těch bodů, které jsem tam vypsal a znovu se nad tím zamyslete, kde doopravdy k 
ochraně životního prostředí i vzhledem k rozvoji města je tam pět bodů, které jsou vysloveně 
v rozporu s tím, co se navrhuje teďka v tom opraveném zadání, změna č. 2, tzn. průmyslová 
zóna v oblasti Svitavské. Minutka, děkuji.  

Mačát – tak my určitě předáme ten materiál panu architektovi Rozehnalovi, to je jedna věc a 
druhá věc je, návrh na změnu budou projednávat všechny dotčené orgány, budou k tomu 
veřejná jednání atd., takže teď není žádnej důvod nějakýho prodlení nebo obavy z nějakýho 
prodlení. Bereme to na vědomí, dál to bude probíhat procesem, který je standardní pro 
schvalování územního plánu. Vyjadřuje se k tomu, říkám znovu, řada dotčených orgánů z 
pohledu ochrany přírody apod.   

  
Pro bere na vědomí - 17 
Přijato usnesení č. 494/Z/281116 
 
Tisk č. 9 - Návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2017 
Mička – já mám jenom jednoduchou poznámku, jestli bychom, už to loni tady zaznělo návrh 
na úpravu termínu, jestli bychom mohli sladit termíny jednání zastupitelstva i rady a posunout 
zahájení od 16 hodin, abychom umožnili, já vím, že to může být sporné, ale pokusme se 
vytvořit podmínky pro občany města, aby navštěvovali jednání zastupitelstva. V ty tři hodiny 
to opravdu nestíhají.  
Starosta – já v tom problém nevidím, já vidím, že z občanů sem chodí občané výjimečně, 
takže to jako argument až tak není úplně v pořádku, protože to neodpovídá skutečnosti. 
Dneska je to trochu výhoda, je zde občanů víc. Já spíš vidím problém, že když to posuneme 
na 16, tak je tady naprostá většina zaměstnanců městského úřadu, vedoucí odborů, dotčení 
odborní pracovníci, takže oni mají pracovní dobu do 17 hodin. To všichni víme. Ale budeme 
o tom hlasovat.  

Protinávrh začátek ZM 16:00 hodin – pro 9, 2 proti, 7 se zdrželo  

  
Pro schvaluje - 11 
Přijato usnesení č. 457/Z/281116 
Pro bere na vědomí - 11 
Přijato usnesení č. 487/Z/281116 
Pro bere na vědomí - 11 
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Přijato usnesení č. 488/Z/281116 
 
Tisk č. 10 - Náhrada ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města na 
rok 2017 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 458/Z/281116 
 
Tisk č. 11 - Rozbor hospodaření města k 30.09.2016 a návrh rozpočtových úprav 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 460/Z/281116 
Pro bere na vědomí - 17 
Přijato usnesení č. 489/Z/281116 
 
Tisk č. 12 - Poskytnutí daru Nadačnímu fondu Valentina Oswalda Ottendorfera 
Jurenka – já bych měl protinávrh schválit. A to že bychom schválili 10 tisíc korun. Je to i 
názor finančního výboru, který to odsouhlasil.   
Starosta – já si ještě dovolím poznámku, že nemám přehled o tom, jestli některá města 
podporují zdravotnictví ve svých městech a jakými částkami. Rada přihlédla právě k tomu, že 
moravskotřebovská nemocnice dostává každým rokem půl milionovou injekci. A to 
považujeme za přiměřené. Já vím, že se to tváří takhle možná trochu sobecky z mého 
hlediska, že se může říct, že 10 tisíc nikoho nezabije, ale nicméně jsou to naše peníze a jdou 
pryč z města. Tím bych se pokusil trošku vysvětlit postoj rady.  

Tajemník – já bych chtěl jenom doplnit, pokud se bude hlasovat o protinávrhu pana Jurenky, 
tak bych k tomu ještě doplnil, že by mělo být ještě přidáno jedno usnesení, že zastupitelstvo 
schvaluje uzavření darovací smlouvy. Jako další krok.  

Kolkop –  já jenom doplním, já jsem doposud žil v domnění, že naše nemocnice je svitavská. 
Že Moravská Třebová nemá nemocnici. Ten návrh je podle mě v pořádku.  

Starosta – já jsem jenom řekl, vysvětlil jsem postoj rady a postoj svůj. Takže já se s váma o 
tom nepřu. Spádová svitavská nemocnice pro nás je. Ale máme tady nemocnici následné 
péče, kterou dotujeme pravidelně každým rokem. To jsem si dovolil říct nahlas. Není to nic 
proti ničemu.  

  
Pro schvaluje - 14 
Přijato usnesení č. 461/Z/281116 
Pro schvaluje - 14 
Přijato usnesení č. 462/Z/281116 
 
Tisk č. 13 - Poskytnutí daru  - Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. 
Starosta – v návrhu na usnesení je neschvaluje poskytnutí daru babyboxu, v důvodové 
zprávě je vysvětleno, co vedlo radu města k doporučení neschválit poskytnutí daru. Jenom 
podotýkám, že tento babybox je v Pardubicích a my jsme na radě neměli potřebu posilovat 
babybox v Pardubicích, když my máme babybox ve Svitavách, který jsme před dvěma lety 
posílili částkou 10 tisíc korun.   
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Jurenka – já bych ještě akorát k tomu minulýmu, chtěl bych poděkovat.  

Bártová – já tady vidím před sebou tisk, kde je navrženo, že neschvalujeme poskytnutí 
peněz na babybox. Nicméně já se domnívám, že jsme civilizovaná společnost a že tady tyhle 
babyboxy jsou součástí této společnosti a zachraňují život a je mi v podstatě jedno, jestli je 
to tam nebo tam, ale účel světí prostředky a přimlouvám se, aby se ta částka aspoň byla 5 
tisíc.  

Starosta – tzn. protinávrh, aby bylo poskytnuto 5 tisíc a platí to jako v předchozím případě, v 
případě schválení návrh darovací smlouvy.  

Kolkop – pokud jde o lidský život, tak já bych dal protinávrh alespoň 10 tisíc. 5 tisíc mně 
přijde takové směšné na město, které má rozpočet 250 milionů.  

Pro 10 tisíc – 6, proti 3, 9 se zdrželo  

Pro 5 tisíc – 9, proti 2, 7 se zdrželo  

Pro neschválit – 9, proti 3, zdrželo se 6  

Nebylo přijato žádné usnesení.  

  
Tisk č. 16 - Uzavření smlouvy o veřejných službách s ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. na 
rok 2017 
Starosta – jenom doplním, že rada města k tomu nepřijala usnesení, protože jsme se 
neshodli mezi sebou, jestli prostě pokračovat v dotování tohoto spoje na trase Žamberk 
Brno, tzn. z Moravské Třebové do Brna a zpět. Já si jenom dovolím říct, že jak to už tady 
zaznělo, že město s takovým rozpočtem si může dovolit dotovat tento spoj a těm lidem, kteří 
jsou závislí na přímém spoji do Brna, nejenom z našeho města, ale i z dotčených dalších 
šesti obcí, tak já jsem navrhoval radě doporučit zastupitelstvu ke schválení, nicméně byly na 
to různé názory, takže nakonec jsme k tomu usnesení nepřijali. Já podotýkám, že jsem si 
naprosto vědom toho, že je špatně, že samospráva se má spolupodílet na nákladech na 
veřejnou hromadnou dopravu. Vím, že to je špatně, ale my jsme udělali předloni gesto, 
udělali jsme ho loni úplně stejně pro ty lidi, protože ty lidi si to na nás nějakým způsobem 
vyžádali.  
 
Mička – protože se rada nedohodla, tak já bych si dovolil navrhnout tu druhou část, 
zastupitelstvo neschvaluje uzavření smlouvy. K tomudle materiálu jsme diskutovali pokaždé, 
vždy jsme měli proti tomu připomínky, aby město sanovali tady provoz nějakého dopravního 
prostředku.  Já když jsem se díval do podkladů, které byly součástí materiálu, a to nástupy 
cestujících v jednotlivých linkách, tak když si vezmu ranní linku 928 cestujících za 9 měsíců, 
což odpovídá 3 cestující denně, v té druhé lince je to 0,6 lidí za jeden den a já myslím, že 
vyhodit 400 tisíc tady na tuhle, nebo financovat takovýto spoj pro takovýto počet lidí, že je 
opravdu mrhání finančními prostředky. V těch ranních spojích mají lidé jiné možnosti, jede 
autobus přímý před tímto spojem a souběžně s tím jsou přípoje do Svitav, následně 
navazující hned vlak a jsou tam v 8 hodin, tak jako tady tímdle autobusem. Takže z tohodle 
pohledu si myslím stále, že jsme dublovali přímej a stejně rychlej spoj, tak jak byl doposud. 
Takže z mé strany navrhuji zastupitelstvo neschvaluje uzavření smlouvy.   
 
Jurenka – já bych k tomu chtěl říct ještě ohledně finančního výboru, finanční výbor to 
neschválil.  
 
Jílek – jak tady bylo řečeno v letošním a loňském roce tato dotace byla schválena, byla 
schválena, protože rada města to podpořila, schválila, doporučila a zajistila si hlasy 
koaličních zastupitelů, aby to prošlo. Mě by zajímalo ve stručnosti, jestli by se dalo říct, jakým 
důvodem je to, že ta rada po dvou letech došla k závěru, že ty předchozí dva roky chybně, 
nebo ne chybně, ale hlasovala jinak, než jak se rozhodla hlasovat teďka. Protože musela k 
tomu mít nějaký důvod, aby změnila svůj postoj k této otázce.  
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Starosta – já jsem to v podstatě už naznačil, že jsme se neshodli a já to nepovažuju za 
chybu, co se stalo v minulosti, já to považuju za vstřícnost našim občanům. A nejenom 
našim občanů, ale i občanům dotčených obcí, protože se na tom spolupodílíme. 
Samozřejmě že oni daleko méně než my. Ty podíly jsou dány podle počtu obyvatel 
rozpočítány. Radní měli k tomu připomínky, oni je měli vždycky, ale pak jsme nakonec 
vždycky dospěli k nějakýmu resumé a doporučili jsme ve dvou případech zastupitelstvu tuto 
smlouvu schválit. A teď je to potřetí a teď prostě se to už přestalo líbit, když to tak řeknu v 
uvozovkách, některým radním, takže jsme nedospěli k jednoznačnému rozhodnutí. To je 
přece logický. Ale já ti tady dneska asi těžko vysvětlím postoj jednotlivých radních. Na to se 
musíš zeptat jich. Já jsem za sebe svůj názor řekl a já ho nezměním, já si myslím, že je to 
služba obyvatelstvu a už to nebudu dál opakovat, už jsem si svý k tomu řekl. 

Pro neschválit - 9, proti 5 , 4 se zdrželi  

Pro schválit - 5, proti 11, 2 se zdrželi  

Nebylo přijato žádné usnesení.  

Starosta – já jenom doplním informaci, já jsem na to ředitele ČSAD Ústí nad orlicí připravil, 
že to pravděpodobně tak dopadne, protože jsem to tak odhadoval. V březnu jak je změna 
jízdních řádů, tak to skončí, ta linka skončí provoz. Nicméně dovolte mi ještě jednu 
poznámku. Teď se podobná situace vyvíjí, ta je ještě hrůzostrašnější, na spoji Velké 
Opatovice – Praha. Ten autobus jezdí desítky let, vždycky ráno kolem čtvrt na šest je ve 
Třebové a jede na Prahu přímo a zpátky potom navečer z Prahy. Takže mě navštívil nějaký 
pan Miler, je to vedoucí provozovny ČSAD v Jevíčku, že mě chce jenom informovat, že 
ČSAD Ústí nad Orlicí bude pravděpodobně končit s tímto spojem, neřekl mně kdy, ale řekl, 
ptal jsem se ho, jaký jsou další možnosti, tak mně sdělil, že by to nějaký vyrovnání schodku, 
že je to neperspektivní spoj neekonomický a že by to vyrovnání bylo v rámci nějakých 
desítek tisíc korun. Nicméně v minulém týdnu jsem dostal ekonomiku toho spoje a tam ten 
schodek je 800 tisíc. Tak samozřejmě já na to mám pohled naprosto jednoznačnej, protože 
když jsme nezvládli tohle, tak přece bychom asi nešli do částky daleko větší. Ale to nechci 
předbíhat. Jenom informuji, že 1. prosince ve čtvrtek v deset hodin bude jednání 
představitelů dotčených měst na tomto spoji. To znamená od Velkých Opatovi po Holice. 
Měli bychom se sejít u nás na radnici na zákl. iniciativy starosty pana Pávka z Jevíčka, který 
to zorganizoval a bude to u nás, aby to bylo někde dostupnější pro ty ostatní. Budeme se o 
tom bavit, budou tam zástupci ČSAD atd. Samozřejmě pakliže bude nějaký návrh nebo bude 
potřeba, abyste se o tom dozvěděli, tak to se o tom samozřejmě dozvíte. A naložíme s tím 
tak, abysme se s tím vypořádali korektně. Jako s tím předchozím. Já teda jenom si opravdu 
dovolím říct, že toto je prostě strategicky špatně, že my máme dotovat veřejnou hromadnou 
dopravu. A tady se spíš budu dovolávat, my bychom se měli dovolávat spíš nějaké pomoci 
ze strany kraje. Já jenom připomenu, že jsem kdysi byl asi před třemi lety v Olomouci na 
domluvě na veřejné dopravě vlakové i autobusové a že to jednání trvalo celý dopoledne a 
nebyla vůle ani na jedné straně, ani na Olomoucké ani na Pardubické, něčemu jít naproti. 
Aby se třeba spolupodíleli kraje na financování jednoho spoje, který protíná oba kraje. 
Konkrétně tady šlo o spoje, který šly přes Moravskou Třebovou do Olomouce. Takže nevím, 
jaká bude situace dneska, jak jsou nové sestavy na krajích, nicméně určitě budeme jednat s 
novým radním pro dopravu panem Kortyšem, který je radním pro dopravu a náměstkem 
hejtmana také. My se s ním budeme vidět na VH ČMP 15. prosince. On nyní dneska funguje 
jako místostarosta v Litomyšli, a proto ještě nefunguje, takže to bude tak akorát. Nicméně si 
nedělám žádné iluze, že bychom uspěli. To jenom jsem v tomhle tom pesimista.   

Kolkop – já jsem se chtěl jenom zeptat s ohledem na tento tisk a závěr, má to nějako dopad 
na provizorium města? Nějaké úpravy budou se muset dělat? Ptám se Dany Buriánkové.  

Starosta – já si myslím, že to nemá dopad. Protože jednak v případě schválení se to splácí 
měsíčně a to je nějakých, já nevím, něco přes 30 tisíc měsíčně. To by se nehradilo dopředu.  
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 Tisk č. 17 - Poskytnutí  dotací z rozpočtu města a příspěvků z dotace Ministerstva 
kultury Programu regenerace MPR a MPZ 
Jílek – já bych prosil stejně tak jako každý rok potom o konkrétní specifikaci darů na školství 
a kulturu nebo jakým způsobem se ty dary poskytují, abychom měli přehled, jak konkrétně se 
tito občané podílejí svými dary na zvelebování města.   
Starosta – já se domnívám, že ti to sdělíme dodatečně, protože teď na to nejsem schopen 
odpovědět.  

Prudil – děkuji, znovu se představím, Pavel Prudil. Města, v jejichž území se nacházejí 
nemovité kulturní památky, mají podle zákona o státní památkové péči povinnost poskytovat 
vlastníkům nemovitých kulturních památek dotaci ve výši 10 % z celkových stavebních 
nákladů. V našem městě se tato povinnost obchází tím způsobem, že sice město tuto dotaci 
poskytne, ale po majitelích nemovitých kulturních památek chce, aby jim darovali peníze 
vlastně na něco. Tento dar je navíc jako vázán na příspěvek z ministerstva kultury z fondu 
regenerace městských památkových rezervací. Výsledek je tedy potom takový, že majitel 
nemovité kulturní památky nedostane 10 % zákonnou dotaci z prostředků města. Děkuji.  

Starosta – já k tomu dodám jenom to, že tento systém jsme nezavedli my, ale ten tady 
funguje dlouhá léta a zatím nebyl důvod na tom cokoli měnit. Takže s vaší připomínkou bude 
naloženo jako s každou jinou.   

Kolkop – já bych možná v souvislosti s tím doporučil, aby se tím buď rada města, nebo 
patřičný odbor zabývali. Já netuším od kdy je to takto schváleno, jestli tu informaci můžeme 
dostat.  

Starosta – to jste byl ještě na městě na úřadě. 

Kolkop – nemám ten pocit. Myslím si, že to bylo ještě déle v historii.  

Starosta – možná dříve, ano. My se tím budeme zabývat a budeme na to nějak reagovat.  

Ošťádal J. – já jenom v krátkosti, já si myslím, že možná je pravda, že to tak je, já to taky 
zažil samozřejmě na radnici, ale kdyby ti majetní nebo nemajetní, já řeknu radši nemajetní, 
vlastníci těch domů nebo bytů udrželi třeba polovinu z toho množství, to znamená ne celou 
část, ale půlku nebo třetinu, tak by se to aspoň trošku rentovalo. Já nevím, jestli je to vůbec 
možný, možná potom bychom se nacházeli ve stavu nějakých desetin a takových čísel, to 
radši ne. Já nevím, fakt nevím co s tím. Ale je pravda, že to je nepříjemný, že oni jakoby 
jsou, oni dostanou peníze na tu celkovou tu část, ale desetinu si musí zaplatit prostě v 
každým případě. To je taky výhoda, že platí jenom desetinu.  

Starosta – děkuji, já na to nemám co říct v téhle chvíli.  

  
Pro schvaluje - 15 
Přijato usnesení č. 463/Z/281116 
Pro schvaluje - 15 
Přijato usnesení č. 464/Z/281116 
 
Tisk č. 18 - Oblastní charita Moravská Třebová – žádost o změnu účelu části 
poskytnuté dotace 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 467/Z/281116 
 
Tisk č. 19 - Beková Monika - dohoda o úhradě dluhu na nájmu 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 468/Z/281116 
 
Tisk č. 20 - Návrh na potvrzení výše místního poplatku za komunální odpad 



 

 

Město Moravská Třebová  

16 

Pro bere na vědomí - 17 
Přijato usnesení č. 492/Z/281116 
Pro potvrzuje - 17 
Přijato usnesení č. 501/Z/281116 
 
Tisk č. 24 - Nová ulice 
Mička – já jsem si samozřejmě prostudoval informace, které uvádí pracovníci z odboru 
stavebního nebo vnitřních věcí, nicméně pořád jsem si kladl otázku, zda nová ulice nebo 
zachovat status quo, které v dané oblasti panuje. Dělal jsem si malej průzkum, lidi jak to 
vnímají oni v rámci jaksi nové ulice v dané oblasti, nebo jak je zafixován název té oblasti, 
každý to vnímá, že je to lokalita Strážnického. Z toho důvodu, samozřejmě nemám nic proti 
osobě pana Čadílka, ale z toho důvodu bych stále trval nebo doporučoval ponechat to status 
quo, které v té oblasti je a celou tu oblast nechat ulice Strážnického. Vymezit to 
jednoduchýma kdyžtak orientačníma ukazatelema, v které části jsou jaké čísla orientační a 
nepřidělávat zbytečně další název. Když si vezmeme obce, jak jsou rozmístěný čísla 
orientační, popisná v menších obcích, tak na jednom konci je jednička, na druhém konci je 
stovka, takže ani tam na orientace není jednoduchá. Tady si myslím, že by to šlo jednoduše 
zkoordinovat. Takže jestli mohu v tomhle, tak bych navrhoval ponechat pro celou lokalitu 
název ulice Strážnického.  
 
Starosta – já jenom doplním, že v těch dalších přílohách je to vysvětleno, proč se doporučuje 
změna názvu nebo nový název, protože ta situace by tak byla značně nepřehledná a 
ztěžovala by jednak orientaci a jednak by to dělalo problémy vozidlům integrovaného 
záchranného systému, dodavtelům energií, doručovatelské služby a tak dále. Přesně jak se 
hovoří v závěru nebo koncem důvodové zprávy. Podotýkám, že to nebyla žádná svévole, 
bylo to seriózně posuzováno. Tohle je výsledek toho poměrně náročného procesu a pan 
kolega Mička má za to, že i přesto by měl být zachován název pro tu lokalitu jeden, to 
znamená Strážnického.   
 
Ošťádal J. – já pokud teda by byl nový název, tak bych byl pro ulici Jany Martínkové. Protože 
Jana Martínková byla dlouholetá ředitelka moravskotřebovského muzea, je to manželka 
našeho senátora, ten tady zrovna není, on by byl proti samozřejmě, takže já jsem toho 
využil, že tady není a tudíž by to bylo pěkné. Protože ona skutečně pro Třebovsko 
znamenala hodně. Jednak psala do zpravodaje, protože uměla dokonale německy, tak psala 
zejména o historii Moravské Třebové za doby Němců, zkrátka všichni ji známe, pamatujeme 
si na ni, tak bych byl spíš pro ulici Jany Martínkové, než pro ulici pana Čadílka. Pan Čadílek 
byl sice malíř, ano, ale že by tady nějakým způsobem něco ještě vdechnul jinýho, než že 
maloval, to si myslím, že ne.  
 
Kolkop – mě v tudle chvíli napadlo ještě protinávrh ulice Jana Škody.  
 
Horská – já bych jenom řekla, že bychom se měli vrátit k tomu základu, jestli vůbec nová 
ulice, nebo zůstat při té Strážnického. Pak už to pojmenování po kom by byla otázka až 
druhořadá. O tom, že zde máme spoustu lidí, kteří opravdu pro město něco udělali, včetně, a 
to jsem i při své vernisáži řekla, paní Jany Martínkové, to je pravda, ale měli bychom se vrátit 
k tomu prvotnímu základu, a to je jestli vůbec novou ulici, nebo jestli pokračovat v té 
Strážnického.  
 
Starosta – pakliže někdo z přednesených, co dali protinávrh, ho nevezme zpět, tak mně 
nezbývá, než o tom nechat procedurálně hlasovat od posledního k tomu prvnímu. Byť úmysl 
jsem pochopil, abychom řešili to zásadní, jestli to nechat celé strážnického nebo to rozdělit 
nějakým jiným názvem. Nicméně musím nechat hlasovat od třetího protinávrhu.  
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Pro ul. Jana Škody – 2, proti 1, 15 se zdrželo  

Pro ul. Jany Martínkové – 4, proti 1, 13 se zdrželo 

Starosta - jenom si dovolím poznámečku, že určitě najdeme způsob, jak zvěčnit jméno paní 
doktrorky Martínkové.  

 
Pro schvaluje - 11 
Přijato usnesení č. 469/Z/281116 
 
Tisk č. 21 - Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o školských 
obvodech mateřských škol v Moravské Třebové 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 470/Z/281116 
 
Tisk č. 22 - OZV města Moravská Třebová o nočním klidu 
Jílek – já bych se chtěl zeptat, jestli zvonění kostelních zvonů o půlnoci je rušením nočního 
klidu?  
Starosta – já se osobně domnívám, že ne, ale třeba se mýlím.  

Tajemník – pokusím se říct svůj názor, a to je ten, že pokud máš za to, že je to pojato jako 
rušení nočního klidu, tak dej návrh na hygienu, aby změřila hlučnost, a z toho vyjde oficiální 
výstup. Nikde není žádný seznam ani výčet zvuků nočních, které jsou rušením a které nejsou 
rušením. To znamená jediný možný výstup je od hygieny, který by změřila hlučnost a určila, 
jestli to je nebo není nad míru danou  

Starosta – já k tomu jenom dodám, že děkuji za odpověď a jenom že kdo se moc ptá, moc 
se dozví. Někdy to tak bývá, a kdyby ta otázka padla v poslanecké sněmovně, tak se tomu 
naprosto nedivím. Ale tady se tomu trošku divím. Takže samozřejmě mám za to, že určitě 
ne. Pokud ale to budeme chtít dotáhnout do konce, jak říkal pan tajemník.  

Jílek – já bych navrhoval drobnou změnu do čl. č. 3 odst. 2 a) doplnit ještě datum 24.12. a 
pak je otázka, jestli tam dovolíte pohyblivé datum, protože pokud by tam byla uvedena bílá 
sobota, tak by to bylo každý rok jinak. Pokud byste tam chtěli mít konkrétní datum, tak 
bychom tu vyhlášku museli každým rokem novelizovat. Pokud se bude každý rok 
novelizovat, tak můžeme dodat konkrétní datum na rok 2017. Čili tyto dva datumy doplnit do 
toho článku 3 odst. 2 a). 2017 – 24.12. a 15.04. 

  
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 471/Z/281116 
 
Tisk č. 25 - Demolice budovy č.p. 634 na ul. Svitavské  
Starosta – já jenom si dovolím poznamenat, že zastupitelstvo ve dvojím už hlasování v 
letošním roce se rozhodlo o demolici. Tak zatím si neumím představit, proč by to tak mělo 
být, jak navrhujete, ale já nebudu předbíhat. Nicméně asi nám to chcete okomentovat, 
prosím máte slovo.  
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Jurenka – já bych se chtěl vrátit k našemu rozhodnutí o demolici, kterou jsme projednali a 
odsouhlasili 14.03. Rada města i vyjádření strategického výboru hovoří pouze o stavebním 
stavu, který není ani doložen znaleckým posudkem. Úplně se zapomnělo u tak významné 
budovy projednat demolici s památkovým ústavem. V současné době je nám znám posudek 
Národního památkové ústavu, který hovoří, cituji: „Budova sice nenese natolik závažné 
kulturní hodnoty, aby mohla být prohlášena za kulturní památku. Některé její části však 
obohacují kvalitní historické součásti. Hodnotné architektonické a uměleckořemeslné prvky 
obsahuje především vstupní hala. Proto doporučujeme budovu zachovat jako památku 
místního významu.“ Materiál jste všichni dostali, já jsem ho dal k tomu a myslím si, že tyto 
nové skutečnosti mě vedly k tomu, že by se mohlo změnit stanovisko o demolici a hlasovat o 
zrušení rozhodnutí. Myslím si, že je škoda tak historicky zajímavou budovu bourat. Tydle 
informace nám nebyly známy k tomu 14.03., kde byly posudky, jenom že je to ve špatným 
stavu. A na dalším posouzení o podnětu prohlášení nemovité věci za kulturní památku, to 
všichni víte, protože se to teďka všude pohybuje, je to čerstvý materiál, který nám nebyl ani 
znám toho 14., tak se píše současný stav a celkově je budova poměrně stavebně zachovalá 
vhodná ke konverzi pro nové využití. Takže jen jsem čerpal z tohodle materiálu a proto si 
myslím, a před tím jsem hlasoval pro demolici, že na základě téhle skutečnosti si myslím, že 
je to škoda.  

Mačát – tak já s tím nemůžu souhlasit, protože ten proces rozhodování tady o tom co s tou 
dětskou nemocnicí udělat, jestli demolovat nebo nedemolovat, probíhal velmi dlouho, byla k 
tomu řada diskuzí, myslím si, že ten posudek, který je přiložen nepřináší nic nového, to jsme 
všechno věděli a víme. To znamená pro nás, co tady žijeme 40 let a více, je to samozřejmě 
určitá památka a těžko se s tím budeme loučit, nicméně když jsme nenašli žádného 
investora, tak nezbylo, vzhledem k té nebezpečnosti toho objektu apod., než abychom 
schválili demolici. Já bych bral, kdyby tady byl návrh na to zrušení usnesení o té demolici a 
současně bylo řečeno jak to teda využít nebo kdyby tady byl nějaký zajímavý investor. My 
jsme to vlastně potvrdili to usnesení svoje o demolici 20.06. na základě toho, že projevil 
zájem jeden investor, on z toho chtěl udělat domov pro seniory, i přes to jsme to znovu 
potvrdili, že ne, že už to nesnese odkladu a že tu demolici provedeme. Znovu říkám, pro mě 
tady není nic nového v tom posudku, to všechno víme. To jestli je to v dobrém stavu a hodí 
se to ke konverzi nebo nehodí, na to jsou různé posudky a různé názory, vždycky je jich 
moc. Je na každém z nás, abychom s nejlepším vědomím a svědomím se rozhodli a to už 
podle mě proběhlo a dokonce dvakrát. Takže já si myslím počkejme teda ještě, jestli uspěje 
ten návrh na prohlášení kulturní památkou, pokud uspěje, tak samozřejmě ta demolice 
nemůže být provedena, na druhé straně to bude znamenat, že máme přístup k dotacím na 
obnovu kulturních památek a je to trošku jiný situace. Ale momentálně nevidím jako rozumné 
toto rozhodnutí rušit.  

Kolkop – já bych se možná podělil o svůj názor, ale já jsem se na to díval z několika pohledů. 
Zaprvé si nemyslími, že bude tento objekt prohlášen kulturní památkou. Ale to předjímám. 
Nicméně z pohledu té velikosti toho objektu a možností využití máme v podstatě svázané 
ruce. Co se týče stavu konstrukce, bylo to i v těch posudcích, v podstatě ta budova je v 
pořádku až na nějaké drobné věci, které se mohly řešit. Což si myslím. Nicméně pokud my v 
tuhle chvíli ani nevíme nebo neznáme investora a na minulých zastupitelstvech jsme se 
bavili o tom, že pro město je to lukrativní pozemek a strategický pozemek, tudíž 
nepředpokládám, že bychom ho měli někomu prodávat, pak nezbývá nic jiného, než že 
investorem bude ve finále město. Z toho pohledu bych navrhl, abychom demolici zrušili s tím, 
že můj pohled na celou věc je takový, zachovat hlavní vstupní část a část budovy a zbývající 
část zdemolovat. Tak, že to bude vázat, jakoby další vstupní brána na potencionální 
investiční záměr. Myslím to tím pádem tak, že za stávající budovou, kde by zůstal hlavní 
vstup, kde jsou v podstatě všechny ty hodnotné prvky, co byly uváděny v tom posudku, tak ty 
by zůstaly a na to by navazovala v případě zájmu města nová budova. A to využití ať už to 
bude víceúčelový sál nebo cokoli jiného je v podstatě teďka jedno.  
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Starosta – já než dám slovo kolegovi Ošťádalovi Josefu, tak jenom podotknu, že před osmi či 
devíti lety už jsme si takhle představovali, že tam může být víceúčelové zařízení, nebudu to 
tady rozebírat, dobře víme, co si pamatujeme, kdo se o to zasloužil, že to neprošlo. Když 
jsme se týden před tím o tom bavili na pracovním zastupitelstvu, a nebyla tam jediná známka 
protestu, spíš se z toho udělal trochu politickej problém. Ale to je jedno, dneska je nějaká 
doba jiná. Já jenom předešlu, že tím důvodem, proč jsme se rozhodli o demolici, je vážné 
poškození na straně k ulici školní a že tam lezou děcka, a že to je tam průšvihový, nemůžu 
to nazvat jinak, jak bych to rád nazval. Ale čekat na to, že se tam něco stane, a na někoho 
se to tam zbortí, tak to si myslím, že opravdu bysme si nepřáli, protože za to neseme jako 
majitelé odpovědnost. Nehledě na to, že ty náklady na zajištění té budovy, pakliže si tu 
budovu budeme chtít nechat v tomhle stavu, co máme, tak samozřejmě porostou do 
nějakých částek, takže jenom tohle jsem chtěl připomenout, proč jsme vlastně přikročili k 
rozhodnutí to zdemolovat. Já z toho taky sám nemám radost, že to budeme bourat, ale 
bohužel všechny záměry těch potencionálních zájemců, něco z toho vybudovat, selhaly, 
takže tohle je výsledek.  

Ošťádal J. – já jsem chtěl říct jenom to, co řekl Tomáš Kolkop. Ale z mýho pohledu je to tak, 
že opravdu ta vstupní hala je tak nádherná, tam ty schody nahoru po dvou stranách, že 
prostě kdyby to bylo zachovaný, tak už to všichni berou, že ten barák tam vlastně zůstal stát, 
ne že byl zbouranej. A když tohle tam zůstane a co se stane z ulice školní, vždyť to se může 
zbourat, to není důležitý. Ale ten portál, aby tam zůstal stát, to si myslím, že je důležitý. A tím 
zachováme tu celou stavbu. Už jenom tím vstupem a tím. Takže takhle. Z mého pohledu 
bych tady řekl asi to, že samozřejmě, když tam bude něco stát, tak to bude stát dejme tomu 
sto milionů, ale může se taky stát, že tam zůstane ten portál vstupní a najednou ta cena 
bude 60 nebo 40 milionů, protože to tam bude zachovaný. Takže z mýho pohledu taky další 
úspory cenový. Já si myslím, že by tam ten vchod měl zůstat, tak jak je teďka.  

Kolkop – já jenom naváži na slova pana starosty, já jsem právě myslel tím částečným 
demolováním právě ten objekt na ul. Školní. Ten co je podle vás nejvíc v havarijním stavu.  

Jurenka – já bych chtěl ještě reagovat na pana Mačáta. Rozhodli jsme se 14.03., tam jsem 
byl jednoznačně pro, že se to bourat bude, protože nám bylo doložený, že je to špatný a 
souhlasím s tím, že jestli je něco k demolici, tak pryč s tím, udělat pozemky a vybudovat 
něco novýho. Nicméně na dalším hlasování, a to bylo 20.06. už tak jednoznačnej postoj 
nebyl a materiál, kterej dokládám, je až z 29.07., to znamená je z pozdějšího, takže mě v 
dané chvíli, kdy se o tom hlasovalo, tato skutečnost známa nebyla, že to má historický 
význam místního významu. Takže proto jsem se rozhodl pro tenhle tisk.  

Mačát – já myslím, že není potřeba se dohadovat, co bylo. Jsme v nové situaci, každej z vás 
ať se rozhodne jak teda dál. Jako ten nápad nechat jen vstup plus část budovy se mi nezdá 
být špatnej teda. Takhle teďka stejně je nějakej čas, protože ministerstvo kultury to blokuje, 
takže nemusíme to rozhodovat teda dneska. Já osobně pořád jsem přesvědčen o tom, že by 
bylo nejlepší to zbourat a nechat to pro příští generace, až budou mít nějakou jasnou 
představu, jasnýho investora, co s tím províst. Zatím si nedovedu představit, musel by se 
udělat nějakej projekt na ten návrh, co tady pan Kolkop přednesl, jak by to bylo možný nebo 
reálný to provést, tak aby to nebylo nějak nebezpečné. Myslím si, že bychom se tím zabývat 
mohli.  

Kolkop – já bych právě navázal na ty budoucí generace, že bysme ten odkaz, aspoň nějakou 
stopu tčástečné budovy mohli zanechat.   

Starosta – já jenom dodám, že se mi jeví toto jako předčasné do doby, než dostaneme 
verdikt z ministerstva kultury. Domnívám se, to je můj osobní názor, že na revizi toho máme 
v podstatě ještě nějaký čas. Až dostaneme verdikt ministerstva kultury, jestli to prohlásí nebo 
neprohlásí za památku. Nicméně já se zatím spíš taky klaním k té demolici, protože si velmi 
dobře uvědomuju tu situaci tam, protože to tam znám dost dobře a opravdu znovu si dovolím 
varovat před nějakým malérem stran nějakého úrazu nebo zřícení. Děcka nám tam lezou 
furt, městská policie je vyhání a to se nedá uhlídat nonstop.  



 

 

Město Moravská Třebová  

20 

Jílek – já předpokládám, že projekt na demolici té budovy je vypracován, já bych doporučil, 
kdyby se ta firma, která už to zná, oslovila, aby vypracovala variantu, která bude spočívat v 
tom ponechání té historické části a vůbec v tom, jestli je staticky únosné demolovat pouze 
část, protože ta štítová zeď tam pravděpodobně nezůstane, bude potřeba asi nějaké statické 
zabezpečení, tak abychom věděli, jestli ta částečná demolice nebude dražší, než ta celková 
demolice. Pokud toto projekt prokáže, že je možné variantně provést demolici jenom té 
nehistorické části, nebo té, která nenese ty historické prvky, které tady byly zmíněny, tak 
bychom se k tomu mohli na příštím zastupitelstvu vrátit a budeme mít další informace.  

Kolkop – já bych se rád zeptal, jestli na tu samotnou demolici byl už vyhlášen demoliční 
výměr. Pakliže ano, tak nesouhlasím s tím, že máme čas, protože pokud dejme tomu zítra 
ministerstvo potvrdí, že to není památka, demolice může být zahájena příští týden. Z tohodle 
pohledu vidím to, že ten čas není.   

Starosta – tohle nehrozí určitě. Protože demolovat teďka v zimním období, dneska ještě je 
únosný počasí, ale představa je, kdyby až nám ministerstvo kultury dá svůj verdikt, a kdyby 
tam bylo, že to památkou neprohlásí, tak určitě by se k tomu přikročilo až na jaře příštího 
roku. To si dovolím takhle odhadnout. Slyšeli jsme tady spoustu stanovisek, názorů, postojů 
a osobně si zatím taky neumím představit, jak zachovat to průčelí, jak ho zajistit staticky, 
nejsem stavař, takže do toho nevidím. Nicméně kdybychom se na tom usnesli, tak by to bylo 
určitě hodně náročný, jak to tam zabezpečit. Znovu říkám, nejsem stavař, tak do toho nechci 
vnášet nějaký názory.  

Kolkop – s ohledem na to, že nějakou odbornost stavařskou mám, tak v tom není žádný 
problém technický zajistit část budovy.  

Jílek – postrádám odpovědi na dvě otázky. První vznesl Tomáš Kolkop, jestli demoliční 
výměr byl vydán a kdy případně kdy a druhá otázka kdo zpracoval projekt demolice.  

Starosta – na druhou otázku odpovím, firma Bisa Hradec Králové. A jestli je demoliční výměr 
nebo není, to se zeptám vedoucího odboru rozvoje města. Ukazuje mi, že není demoliční 
výměr. Ta situace ten dopis Ing. Prchala přišel v době, kdy ten demoliční výměr byl, jak se 
říká v přípravě. Takže není ještě demoliční výměr.  

Kolkop – takže rozuměl jsem dobře, že zpracovatelem je firma Bisa, co se týče demoličních 
nebo projekčních prací?  

Starosta – ano.  

Kolkop -  a vítěze výběrového řízení už máme?  

Starosta – no to je firma Bisa vítězem.  

Kolkop – a co se týče projekčních prací?  

Starosta to se musím zeptat kolegy Brettschneidera, jestli chvilku vydržíte. Takže to sdělíme 
dodatečně.  

Kolkop – ještě dotaz na pana Sejbala v jakým to je stadiu nebo jak to vypadá lhůtově, kdyby 
ministerstvo prohlásilo, že to není kulturní památka.  

Sejbal – jak říkal pan starosta, my jsme ještě vůbec žádný řízení nezahájili na stavebním 
úřadu.  

Kolkop - a lhůta než to projde?  

Sejbal – teoreticky podle materiálu, co je ve stavbě. Pokud se tam nebude nacházet žádný 
materiál, který by byl ekologicky závazný, tak se stavby dají odstranit na základě souhlasu a 
souhlas je otázka vydání v podstatě 2 dny.  

Pro - 7, proti 5, zdrželo se 6. 

Nebylo přijato žádné usnesení.  
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Pro schvaluje - 7 
 
Tisk č. 26 - Vklad majetku města do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 473/Z/281116 
 
Tisk č. 27 - Informace z dražby nemovitostí ze dne 22.10.2016    
Mička – já bych se chtěl zeptat, jednak, kdy bude další dražba a pak jsem se chtěl zeptat na 
reálné důvody, proč byla u tří objektů dražba zrušena? Jak jsem aspoň dostal informaci, tak 
na těchto parcelách nebyly přípojky. A druhá věc, jestli je to pravda, tak rušit dražbu těsně 
před termínem, kdy občané složí prostředky a pak se to zase vrací zpátky, tak nepřispívá 
zrovna městu ke cti. Tohle by se nemělo stávat.  
 
Starosta – děkuju, já mám stejný názor, co se týká druhé části, protože to by se nemělo 
stávat. Nicméně stalo se to, na vině je zhotovitelská firma, řekl bych, že svoje tam má i 
projektant na tom. Nicméně ten stav řešíme, půjde to k tíži těm, co se o to zapříčinili nebo 
zasloužili. Protože v podstatě se na to přišlo zcela náhodou. Bylo by daleko horší, 
kdybychom to vydražili a zjistili ten stav až po dražbě. Protože jsme to zjistili několik dní před 
tou sobotní dražbou 22.10., a tak jsme to vlastně v pátek zarazili. Stát se to nemá 
samozřejmě, v tom jsem naprosto zajedno.  
 
Kolkop – já bych se chtěl zeptat, kdo tu celou investici koordinoval a kdo zajišťoval technický 
dozor investora? 
 
Starosta – pokud se pamatuju, tak technický dozor investora jsme zajišťovali sami. 
 
Netolický – došlo k pochybní ze strany zpracovatele resp. zhotovitele. Tam ty vymezovací 
kolíky, které tam byly na začátku stavby nasazeny na tom takřka pětisetmetrovém úseku, tak 
se nám ztrácely průběžně. Případné kontrolní znova provedení, zaměření geodetického stojí 
několik tisíc, čili jsme na základě úpravy toho projektu původně schváleného v zastupitelstvu 
při schvalování bezúplatného převodu s omezujícími podmínkami od původní majitelky na 
město, vyšly z projektu, který byl předložen jako součást, tak jak to bylo v usnesení. Byla tam 
chyba, na kterou byl zhotovitel upozorněn, aby ji zanesl do toho svého zpracování reálného. 
Ovšem u těch dvou zařízení to o několik metrů posunul nesprávným směrem a vzešlo to až z 
vytýčení těch pozemků ta nepřesnost. Čili z bezpečnostních důvodů při formě prodeje 
dražbou nelze už nic měnit. Bylo doporučeno ten pozemek stáhnout a tak to i dopadlo, že 
byly tři pozemky z dražby stáhnuty. V současnosti už máme jak s ČEZem, tak s RWE nebo 
Innogy nově, domluveno to, že ty měrné zařízení budou přemístěny na správné místo, jsme 
domluveni i s právním zástupcem města, jak s to bude řešit. My držíme desetiprocentní 
zádržné té firmy do odstranění všech vad a nedodělků a dodatečné náklady s tímto spojené 
budou firmě strženy z tohoto zádržného. Technický dozor investora zajišťoval p. Dobroucký 
a jak říkám, kvůli tomu vytýčení, které se neustále ztrácelo z toho terénu, nebylo to jasné a 
zřejmé na tom dlouhém úseku posunutí několik metrů.   
 
Starosta – děkuji za odpověď, nevím, do jaké míry vám to stačí takhle. Já jsem tam zmiňoval 
i problém na straně projektanta. Nebo jsem se mýlil? V souvislosti s tímto pochybením. Nebo 
ze strany projektanta je to úplně v pořádku?  
 
Netolický – tam byly věci jiné, které se musely s projektantem řešit, ale tady on vycházel z 
toho zadání, tak jak bylo schváleno v zastupitelstvu.  
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Starosta – tak ne, tak jenom zhotovitel. Děkuji za upřesnění. Tím pádem beru svoji 
poznámku o projektantovi zpátky.  

Jílek – předpokládám, že město mělo uzavřenu smlouvu s panem Petrem Dobrouckým na 
výkon stavebního nebo technického dozoru investora a pan Dobroucký jako pověřená osoba 
podepisoval stavební deník, takže veškeré stavební úkony byly kontrolovány stavebním 
dozorem a ve stavebním deníku lze všechny ty chyby dohledat zpětně a najít konkrétního 
viníka. Říkám to správně?  

Netolický – jak jsem vysvětloval, tady jde o to, že byly špatně umístěny dvě měrná zařízení 
na spotřebu plynu a na spotřebu elektrické energie. Do stavebního deníku se uvádí, jaké 
práce byly provedeny, vy jakém čase, kolik tam bylo zaměstnanců atd. Máme zápisy z 
kontrolních dnů, ze kterých jasně vyplývá, že byl zhotovitel upozorněn na nutnost přesunu 
těchto dvou zařízení na nová místa. Máme k tomu i vyjádření geodézie ze Svitav, která to 
pro ně vyměřovala, vytyčovala, předala mu vytyčovací výkres, aby ta umístění zkoordinoval, 
protože samozřejmě dneska je to tak, že vlastníkem zařízení je ČEZ, nikoli město a ČEZ si 
sám soutěží jak projektanty, tak i zhotovitelskou firmu a zhotovitel náš pouze koordinoval 
osazení finální.  

Kolkop – já dost dobře nerozumím tomu, proč by veškerou zodpovědnost měl nést zhotovitel 
stavby, který předpokládám postupoval přesně podle zpracovaného projektu a byl dozorován 
panem Dobrouckým. Buď dostal projektant špatný podklady nebo pan Dobroučký nečinil to, 
co, měl činit, ale logicky mi vychází to, že pokud dělám přípojky k pozemkům, kde nejsou 
jasně stanovené hranice, tak si je nechám vytýčit a pokud mi někdo ty kolíky ukradne, tak je 
tam dám znovu, než začnu dělat přípojky, protože to si myslím, že je gró celé té investiční 
akce. A pokud ta akce stála, nevím přesně kolik, tak to vytýčení, který stojí 5 tisíc, si myslím, 
že nemohlo celkovou investici ohrozit.  

Netolický – on tady kolega popisuje situaci z dokonalýho světa, ale tak to samozřejmě 
nefunguje na té stavbě. Tam dochází ke změnám vyvolaných různými situacemi, které 
nastávají dennodenně a pochybení toho zhotovitele je jasně prokazatelné a ukáže se, takže 
to, že on špatně, přestože měl vytyčovací výkres, špatně nechal osadit plynoměrné a 
elektroměrné zařízení, je jeho vina. Neoficiálně nám to i uznal a domlouváme se na tom 
způsobu úprav, aby to bylo, protože si myslím, že je to důležité, aby to město nic nestálo a 
aby to bylo před stavební sezónou 2017 ty pozemky mohly být v dražbě znovu prodány a ti 
stavebníci, kteří mají tam realizovat svoji stavbu, mohli začít stavět.  

Kolkop – ještě dotaz, vytyčovací výkres zhotovitel obdržel od projektanta nebo od města? 

Netolický – byla zpracována projektová dokumentace, která byla předána zhotoviteli 
standardním postupem, ovšem v průběhu realizace se zjistilo, že rozdělení na parcely, tak 
jak bylo schváleno zastupitelstvem, bylo provedeno nesprávně. Ten podklad, který byl 
zpracován projekční kanceláří, kterou si najala bývalá majitelka, byl udělán nesprávně a z 
toho vzešla disproporce nějaká. My když jsme ji zjistili, projednali jsme ji se zhotovitelem a 
ten na základě tohoto zjištění, jak je uvedeno i v zápise z kontrolního dne, provedl nové 
vytýčení, provedla to pro něj geodézie Svitavy, s panem Procházkou nám to i potvrzoval, 
domlouvali jsme se na tom s ním, jak to celé probíhalo. Čili odpověď na ten dotaz, kdo dělal 
vytyčovací výkres, dělala ho geodézie Svitavy dodatečně na základě nesprávných podkladů, 
které jsme měli k dispozici při přípravě téhle akce. Pokud by zhotovitel, tak jak to udělal u 
ostatních sítí, které umístil správně, kanalizaci, vodovod atd. postupoval obdobně i v tomto 
případě, tak by žádný problém nenastal. Je to prostě pochybění zhotovitele jednoznačně.  

Kolkop – mně z toho vyplývá, že to pochybení pořád není na straně zhotovitele, ale na 
straně jakoby města, protože město nedalo správný podklady projektantovi. Protože zřejmě 
došlu k tomu, že vlastník pozemku, který tam dodával zřejmě geometrický plán, ho buď 
dodal pozdě, nebo byl s jinými hranicemi, než uvažovalo město.  
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Starosta – já nevím co na to dál říct. Mě to taky zajímalo, když ten problém jsme se 
dozvěděli a museli jsme během dvou, třech dnů rozhodnout o vynětí z dražby, tak jsem z 
toho taky nebyl nadšenej samozřejmě. Taky jsem se zabýval, jestli není pochybení na straně 
naší za město. Nicméně jsem se k ničemu nepropracoval. K takovému konkrétnímu. Takže 
mně nezbývá, než uvěřit tomu, že to pochybení je na straně zhotovitele. A jak kolega 
naznačil, máme ještě nějaké zádržné, takže pakliže, on teda navíc uznal tu reklamaci, je to 
reklamace, že. Řešení to má, budeme se snažit to připravit do další dražby, tak aby ty 
občané, kteří o ty pozemky měli zájem, a byly zájemci a složili kauce, tak aby mohli si 
pozemky vydražit a potom budovat svoje.  

  
Pro bere na vědomí - 17 
Přijato usnesení č. 495/Z/281116 
 
Tisk č. 28 - Prodej stavebního pozemku parc. č. 234/3, jehož součástí je stavba 
bytového domu č. p. 219, část Město, ul. Krátká č. o. 6     
Starosta – jsou tam dva zájemci, prvním byl pan Brtník, je tu přítomen a druhým zájemcem je 
pan Kazda, který rovněž je přítomen. A jenom předešlu, že pan Kazda doručil na město 
obálku, kterou na jeho žádost otevřeme až nyní. Poprosím pana tajemníka, aby tu obálku 
otevřel a přečetl její obsah.  
 
Tajemník – takže ten text je velmi krátký: Má nová nabídka za nemovitost na ul. Krátká č. p. 
219/6 činí 720 tisíc. S pozdravem Martin Kazda.  
 
Starosta – děkuji, tak jsme slyšeli o navýšení nabídky panem Kazdou. V návrhu na usnesení 
máte předchozí jeho nabídku ve druhé části a v první části nabídku pana Brtníka.  
 
Kolkop – já bych se rád zeptal obou zájemců, jestli by mohli znovu zastupitelstvu sdělit 
stručně jejich záměr s danou nemovitostí.   
 
Starosta – ten záměr určitě je v těch nabídkách předchozích, nicméně jestli máte zato, že je 
potřeba pány oslovit, doporučuju teda pokud ano, tak oba dva, aby se prostě každej vyjádřil.  
 
Kazda – mým záměrem je budovu zrevitalizovat, tak jak jsem uváděl v průvodním dopise s 
tím, že v ní vytvořím bytové jednotky, ve kterých budu v jedné části budu sám bydlet 
samozřejmě, část budovy bych poskytl k pronájmu. Podotýkám teda, nemám v plánu to 
pronajímat nějakým nezpůsobilým občanům nebo sociálně nepřizpůsobím. To není rozhodně 
můj záměr, protože sám tam hodlám bydlet. A spodní část domu bych chtěl využít jako 
nějaké komerční prostory, případně jsem ochoten i vyjít městu vstříc, kdyby mělo nějaké 
vlastní přání nebo představu, co by bylo za nějaké sociální zázemí třeba vhodné zbudovat v 
okolí náměstí, tak bych byl schopen i na tohle jednání přistoupit a udělal vstřícný krok. Já 
jsem měl svoji představu zbudovat něco jako menší wellness, tak jak jsem uváděl v dopise, 
protože to tady v okolí chybí a zdá se mně to celkem. To je asi tak všechno, co bych k tomu 
řekl.  
 
Brtník – dobrý večer. Mým hlavním prvotním zájmem je zřídit si vlastní bydlení. Oslovil jsem 
odbor majetku města před několika málo měsíci s dotazem, jaké nemovitosti by byly či 
nebyly takhle k prodeji od města a k využití. Jsem třebovským rodákem, trávím zde celý 
život, byť posledních několik málo let bytem trvale jinde, to bych právě rád znovu zpětně 
změnil. Tak jako tak jak pracovně, tak soukromě trávím 90 % času zde. To znamená mým 
zájmem hlavním, a proto jsem dotaz vznesl, je zřídit si vlastní bydlení. Protože zde mám také 
firmu, ve které zaměstnávám dlouhodobě průměr kolem 5 lidí, tak pokud by tento záměr byl 
schválen, tak určitě bych se snažil o přesunutí zákaznické kanceláře a sídla firmy taky do 
této nemovitosti. A to je v podstatě v kostce vše. Pokud je potřeba tu informaci doplnit, rád ji 
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doplním. Takže trvalé bydlení spolu s rodinou a přesunutí sídla firmy, které mám v Moravské 
Třebové.  
 
Starosta – děkuji.  
 
Ošťádal J. – já bych se chtěl zeptat, jestli jsou oba dva ženatí, nebo jeden je svobodný, nebo 
jak to je? Vy jste ženatej pane Brtníku.  
 
Brtník – jsem ženatý, mám dvě děti a tak jak jsem říkal, trvalé bydliště, přesunutí rodiny a tak 
dále.   
 
Kazda – já bych chtěl říct, že jsem na tom podobně jak kolega, co se týče toho bydliště, moje 
trvalé bydliště je bohužel v Brně, ale pohybuji se po Moravské Třebové už asi posledních 20 
let a víceméně posledních několik let zde bydlím u své přítelkyně, což je pro mě celkem 
těžké, proto jsem chtěl svoji bytovou situaci řešit tímto způsobem a chystám se zde natrvalo 
usadit. Jednak zde pracuji, jednak zde strávit zbytek života, protože mám k tomuhle městu 
blízký citový vztah za ty roky a chci zde založit rodinu.  
 
Starosta – taky děkuji. Jenom si dovolím trošku říct, že to byly otázky dost osobní, na který 
jste třeba možná ani nemuseli chtít odpovědět. Nicméně jste to dobrovolně podstoupili, takže 
pak je všechno v pořádku.  
 
Já abych se přiznal, je to velké dilema, protože ta částka byla oběma pány nevýšena, 
nebudu říkat proč. To si umíme všichni představit proč, protože se dozvěděli o konkurenci 
zřejmě a teď je na nás, jak přistoupit k tomu prodeji. Jenom podotknu, že se nabízí možnost 
obálkové metody, nabízí se dále možnost klasické dražby. Domnívám se, že tady na místě 
samém těžko můžeme provést tuto soutěž mezi přítomnými zájemci, myslím tím dražbu. Tak 
jenom dávám jako k zamyšlení, jak naložit s těmito oběma nabídkami. Jenom připomenu, že 
ten objekt i ten pozemek byly opakovaně draženy a neúspěšně. Trošku je smůla, že jste se o 
to přihlásili až tak pozdě, jeden i druhý a jako věc nemá nějakýho favorita. Já sám za sebe 
pana Brtníka znám od dětství od malička, protože spolu jsme bydleli v jednom baráku a 
nechci být nestranný a pana Kazdu znám od té doby, co přišel za mnou na radnici, kdy se mi 
představil a vyjádřil svůj záměr. Beru to jako rovnocenně. Nicméně musíme se nějak 
rozhodnout, jakým způsobem se té nemovitosti zbavit v uvozovkách.   
 
Jurenka – já bych se chtěl zeptat, jestli je možný v tomhle případě dát nějakej protinávrh s 
tím, že bychom na to udělali dražbu, kde by se zúčastnili oba dva pánové a vyvolávací cenu 
dali tu, která je tady daná od pana Brtníka 660 tisíc. Protože já mám pocit, že tady z toho 
případu ojedinělýho budem těžko rozhodovat, jestli se přikloníme k jednomu nebo k 
druhýmu. Nebo 720, to je jedno, na čem se tady domluvíme, ale zdá se mi teďka jako pro 
někoho se rozhodnout na základě dostupnýho materiálu je, to by pánové teďka mohli 
přihazovat znova a znova. To nám tady nepřísluší si myslím.  
 
Starosta – přesně tak, já si to myslím úplně stejně. Možný protinávrh takový je. Dáváte ho 
tímhle?  
 
Jurenka – ano, souhlasím s protinávrhem udělat novou dražbu s vyvolávací cenou 660 tisíc.  
 
Kolkop – já moc nevidím důvod dělat dražbu v uvozovkách, když tady máme v podstatě dvě 
ceny. Spíš se můžeme dotázat pana Brtníka, jestli je schopen navýšit. Protože tady je cena 
720 a 660, takže tam je jasný rozdíl.  
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Brtník – ano určitě to odpovídá mýmu zájmu, mým představám a jsem ochoten cenu navýšit 
oproti návrhu tady pana Kazdy.  

Starosta – jak to tady zaznělo, když se budete přestřelovat jeden i druhý, tak tady ještě 
budeme sedět zítra a dostaneme ten barák do nehorázných částek, což je na jednu stranu 
dobře, ale na druhou stranu v tom musíme udělat nějaký rozumný řešení musíme dát.  

Kolkop – teoreticky se nabízí varianta posouzení taková, že pan Brtník ač dobrovolně či 
nedobrovolně opustil třebovské řady a pan Kazda má zájem rozšířit počet obyvatel Moravské 
Třebové. I tenhle pohled je možný.  

Starosta – teď jsem tomu dost dobře neporozuměl, se přiznám, protože oba nám rozšířili 
třebovské řady v podstatě. Každý trochu jiným způsobem. Ještě jednou se vrátíme k 
formulaci toho protinávrhu. 

Tajemník – já bych navrhoval ten tisk odložit a uložit radě města zabezpečit provedení 
dražby tady toho objektu.  

Mazalová – je to tak správně.  

Jurenka – já bych šel na tu cenu 660 z toho důvodu, že pan Kazda věděl, že tam je 660 a 
přihodil, nýbrž pan brtník to nevěděl, proto vycházím z toho, co tady je a co bylo veřejně 
známý pro oba pány. 

Starosta – já bych doporučoval k tomu další diskusi nevést a osobně se přikláním k vyšší 
nabídce, protože je to fér takhle.  

Tajemník – pan Jurenka je navrhovatel protinávrhu, tak má poslední slovo.  

Starosta – tak pane koleko 660 nebo 720?  

Jurenka – 660. 

Mačát – já navrhuju 720.  

Jílek – já mám pocit, že Tomáš Kolkop dával návrh na usnesení. O tom by se mělo hlasovat. 
Jestli jsem to správně slyšel? Ne, nedával? Já jsem myslel, žes dával návrh na prodej panu 
Kazdovi za 720.  

Starosta – takový návrh nepadl.  

Jílek – aha, tak jsem špatně rozuměl.  

Kolkop – to nebyl návrh na usnesení, ale díval jsem se na to z jiného pohledu, že pan Brtník 
byl dlouho Třebovákem a buď dobrovolně, nebo nedobrovolně opustil Moravskou Třebovou 
a změnil bydliště. Pan Kazda tu nikdy nebydlel a má zájem zde bydlet, tak jsem si říkal, i 
takovýhle pohled se na to dá udělat.  

Starosta – ano, já to taky beru jako osobní názor a úhel pohledu. Ale není to protinávrh.  

  
Pro ukládá - 13 
Přijato usnesení č. 503/Z/281116 
Pro odkládá - 13 
Přijato usnesení č. 504/Z/281116 
 
Tisk č. 29 - Prodej části pozemku parc. č. 94/5 v obci a kat. území Moravská 
Třebová, ul. Marxova       
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 474/Z/281116 
 
Tisk č. 30 - Prodej pozemku parc. č. 1893/7 a 1891/3 v obci a kat. území Moravská 
Třebová, ul. Dvorní   
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Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 475/Z/281116 
 
Tisk č. 31 - Návrh na prodej nemovitostí – sloupů veřejného osvětlení  v Boršově 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 476/Z/281116 
 
Tisk č. 32 - Kupní smlouva ve věci prodeje pozemků Lesům ČR       
Pro schvaluje - 16 
Přijato usnesení č. 477/Z/281116 
 
Tisk č. 33 - Směna pozemků mezi Městem a manželi Václavkovými v obci a 
katastrálním území  Moravská Třebová, Sušice  
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 478/Z/281116 
 
Tisk č. 34 - Výkup pozemku parc. č. 3635/17 v Moravské Třebová, část Sušice   
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 479/Z/281116 
 
Tisk č. 35 - Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2600/2 v obci a kat. území 
Moravské Třebová ( v blízkosti ul. Tyršovy)    
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 480/Z/281116 
 
Tisk č. 36 - Návrh na uzavření smlouvy o budoucích smlouvách s firmou Kubík a.s. 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 481/Z/281116 
 
Tisk č. 37 - Návrh na podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí 
pozemků od ÚZSVM 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 482/Z/281116 
 
Tisk č. 40 - Informace o projektu "Moravská Třebová - tvorba strategického plánu 
města a zavedení metody kvality CAF" 
Pro bere na vědomí - 17 
Přijato usnesení č. 496/Z/281116 
 
Tisk č. 15 - Poskytnutí stipendií studentům vysokých škol v České republice z 
rozpočtu města Moravská Třebová 
 
Jílek – já jsem se chtěl dotázat, jestli bude rada města provádět nějakou aktualizaci toho 
předpisu, tak abychom v budoucnu minimalizovali takovéto výjimky. Pokud ano, tak si 
dovolím předat v písemné formě návrh na tu novelizaci. Komu to můžu předat?  
 
Starosta – doporučuji ten návrh předat paní Ing. Buriánkové. Ten příspěvek je velmi 
relevantní, protože to se přímo nabízí, abychom zase se nemuseli dostat do té situace 
příštího roku. Protože tady prostě o tu výjimku jde hlavně ve prospěch těch dětí nebo 
studentů, kteří jsou ze sociálně slabých poměrů a v podstatě je to pro ně snad jediná 
možnost, jak to dítě udržet na vysoké škole. Takže je to, řekl bych, takové vstřícné gesto. Já 
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bych opravdu rád, abychom tomu vyhověli, aby tihle dva mohli studovat. S naší pomocí. 
Samozřejmě my jsme sami diskutovali ten problém a máme taky na mysli přepracování toho 
vnitřního předpisu. Takže se na tom shodneme zatím a bude to předmětem další činnosti a 
rozhodování rady města.  
Jílek – já ještě v souvislosti s tím udělením výjimky předkládám návrh na rozšíření těch dvou 
žadatelů ještě o slečnu Sedlákovou, která také nesplnila, jako ti dva uvedení, tyto podmínky. 
Takže dávám návrh na doplnění ještě toho třetího jména, které je tam uvedeno v té 
důvodové zprávě. Já rozumím, že nemáme peníze v rozpočtu, ale předpokládám, že 
rozpočtové provizorium to zvládne a až budeme schvalovat v únoru rozpočet, tak tam tato 
částka může být zahrnuta. Pokud můj návrh projde.  

Starosta – ano, budeme o tom hlasovat. Beru to jako protinávrh nebo doplnění? To je jedno, 
budeme o tom stejně hlasovat. Já jenom připomenu, že každý rok vybíráme dva ty studenty. 
A někdy i jenom jednoho v minulosti. Nicméně tohle je nové, nevím, neumím odhadnout, 
jestli si můžeme dovolit podporovat tři studenty. Prostě necháme o tom hlasovat. Takže 
každý ať si k tomu řekne svoje.  

Jílek – jenom technicky, právě proto, že ta kumulace v minulosti se snížila tím, že v některém 
školním roce byl ten student jeden, tak si myslím, že to v té kumulaci těch pěti let bez 
problému rozpočet unese.  

Protinávrh rozšířit o sl. Sedlákovou – pro 8, proti 1, 9 se zdrželo  

  
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 465/Z/281116 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 466/Z/281116 
Pro uděluje - 18 
Přijato usnesení č. 508/Z/281116 
 
Tisk č. 14 - Rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 
2017 
Kolkop – já bych si dovolil navrhnout úpravu provizoria ve smyslu odstranění částky týkající 
se demolice objektu na ul. Svitavská.  
Mička – v souvislosti s tím, že jsme neschválili Brno – Žamberk, tak jenom navrhuji 
přesunout částku 130 tisíc do účelově nespecifikované rezervy.  

Pro přesunout 130 tisíc do účelově nespecifikované rezervy – 17 

Pro odstranit částku na demolici – 7, proti 6, zdrželi se 4  

  
Pro schvaluje - 13 
Přijato usnesení č. 459/Z/281116 
 
Tisk č. 23 - Vnitřní předpis č. 5/2016, Statut výborů zastupitelstva města Moravská 
Třebová 
Jílek – já bych navrhl s ohledem na stav připravenosti tohoto materiálu a na stav nás tady a 
na stav času na našich hodinkách a vyzývám předkladatele, aby tento tisk stáhl z jednání a 
dopracoval na příští jednání zastupitelstva s tím, že ten statut bude projednán v dotčených 
výborech a v příslušných jiných orgánech, které k tomu mají co říci. Jinak za sebe dodávám, 
že považuji tento vnitřní předpis za zcela zbytečný. V jedné části dublující zákon a v druhé 
části omezující práva členů výborů. Takže nic nového nepřináší.  
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Starosta – jestli tomu dobře rozumím, tak spíš místo stažení by tam mělo být odložení ne?  

Mička – já se k návrhu kolegy Jílka připojuji, domnívám se, že by pakliže bude stále zájem 
na tom, aby nějaký materiál upravoval rámcově činnost výboru, tak ať se připraví, nicméně 
se domnívám, že by měl být v souladu i s těmi stanovisky, které tvoří přílohu tohoto 
materiálu, zejména stanoviskem ministerstva vnitra, které konkretizuje, co výbor může sám v 
rámci své iniciativní činnosti a co výbor nemůže. Já za sebe se domnívám, že některé 
pasáže, které jsou uvedeny v tomhle materiálu správě tady ten princip zákona o obcích § 
119 odst. 2 v případě finančního výboru části dvě, že je v rozporu v podstatě ta iniciativní 
činnost, když se podívám na čl. 3 zřizování výboru, tak v podstatě vymezení činnosti, 
konkrétní náplň činnosti je součástí plán činnosti na daný rok, který schvaluje zastupitelstvo 
a kontrolní akce nad rámec schváleného podléhají schválení zastupitelstva. V podstatě tímto 
ustanovením výbory jako takové nemají vůbec žádnou iniciativní možnost samostatného 
rozhodování a já se domnívám, že takto nastavená pravidla v tom statutu být nemohou. Je to 
stejně i ve vazbě na přílohu, kdy iniciativa výboru spočívá jenom v tom, že můžou předkládat 
návrhy zastupitelstvu. Když to dovedu do absurdna, a my se v téhle situaci bohužel 
nacházíme, pak vždycky a bez ohledu na to, jak je to v současném volebním období, kdy si 
vládnoucí koalice mohla nanominovat většinu do výborů, což v současné době je, a pak si 
vlastně rozhodnout, co těm výborům popustíme, co mohou dělat a na zbytku, co si myslíme, 
že dělat nebudou, do čeho nám zasahovat nebudou, tak jim prostě tímhle postupem 
zarazíme. Já myslím, že tohle je špatně, že tohle by odporovalo standartním demokratickým 
postupů, a že právo iniciativní činnosti všech výborů musí být zachováno. V tomto duchu by 
měl být upraven i právě ten statut. A jestliže budeme upravovat statut, tak se domnívám, že 
bychom současně měli se podívat i na příslušná ustanovení platného kontrolního řádu a 
připravit úpravu i některých ustanovení, které se objevují v kontrolním řádu. V případě 
potřeby jsem připraven připomínky k obsahu kontrolního řádu dodat. Děkuji. Takže i z mé 
strany navrhuju stažení tohoto tisku z jednání a přepracování. Děkuji.  

  
Pro stahuje z jednání - 13 
Přijato usnesení č. 505/Z/281116 
 
Tisk č. 4 - Jednání finančního výboru zastupitelstva města 
Jurenka – já bych nejdříve chtěl poděkovat za náročnou práci při kontrole, jak finančnímu tak 
kontrolnímu výboru a členům, protože to byla práce velice náročná a časově dlouhá. A rád 
bych ještě doplnění, na finančním výboru pan Kašický navrhl hlasování o usnesení s tím, že 
se finanční výbor neztotožňuje s obsahem a vyjádřením zprávy kontrolní skupiny. Já jsem v 
daném místě upozornil na vyjádření ministerstva vnitra, ve kterém se hovoří o tom, že kdo 
kontrolu podepisuje a kdo se k ní vyjadřuje. A teď bych rád přecitoval názor ministerstva 
vnitra: Dle ustanovená § 119 odst. 4 zákona o obcích, o provedené kontrole výbor pořídí 
zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření 
směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu a 
zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Zákon o obcích nepožaduje, aby byl zápis 
provedené kontroly odsouhlasen všemi členy výboru. S ohledem na to, že příslušný zápis 
má podepsat člen výboru, který kontrolu i reálně provedl, tj. osoby, které jsou za kontrolu 
odpovědní. Není nutné, ani logické, aby se o provedené kontrole, jejich výsledcích, 
rozhodovali osoby, které se této kontroly fyzicky neúčastnili. Proto se domnívám, že to, co 
finanční výbor, jaký stanovisko zaujal, je víceméně v rozporu s tím, protože se fyzicky 
neúčastnili kontroly. Takže to bych chtěl jenom k té kontrole ještě dodat.  
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Jílek – chtěl bych navrhnout, jestli se dopracujeme k hlasování, tak abychom o všech třech 
bodech hlasovali o každém zvlášť.  

Mačát – já přece jenom i bez ohledu na to, co tady pan Jurenka citoval z ministerstva vnitra. 
Já mám k dispozici zápis z jednání finančního výboru, nic jiného nemám a doporučoval bych, 
aby to usnesení č. 3 bylo doplněno, tzn. za to, co tam je navrženo, zastupitelstvo města bere 
na vědomí předložený zápis z kontroly projektu Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova a 
modernizace ČOV, bych udělal čárku a doplnil ještě včetně usnesení finančního výboru k 
tomuto zápisu, že se finanční výboru s obsahem zápisu neztotožňuje a neschvaluje ho.   

Starosta – já jenom podotknu, že tohle v tom zápise skutečně stojí, takže jako jestli to lze, 
nebo nelze, to si myslím, že je diskutabilní, ale výsledkem je, že k hlasování na finančním 
výboru došlo a takhle to prostě v zápise stojí, takže to co tam četl pan kolega, samozřejmě je 
to metodické stanovisko, výklad zákona může dělat jenom soud. Nicméně řekl jste svůj 
názor, samozřejmě.  

Jílek – já jsem si dovolil zmáčknout technickou. Já se ještě vrátím ke všem těm materiálům, 
který jsme ohledně kanalizace dostali a ještě asi dostaneme. Mě tam zarazila jedna věc. 
Tam se několikrát užívá pojem vedení města. Mě by zajímalo a rád bych to měl v zápise, co 
si mám pod tímto pojmem představovat, to znamená buď výčet funkcí, které se pod tímto 
názvem schovávají nebo jména osob, které se nazývají pod tímto termínem, který se 
vyskytuje v oficiálních dokumentech, které jsme měli nebo máme k dispozici. 

Starosta – pod tím pojmem já si představuji, že to jsem já, místostarostové a členové vedení 
města. Nebo se mýlím pane tajemníku? Známe se všichni, ne, tak víme, kdo je vedení 
města. A my, když dáváme k tomu nějaké stanovisko, třeba projednání rady, tak neuvádíme 
jmenovitě, kdo je pro a kdo není pro. Vedení města je kolektivní orgán. Vedení města není 
rada města. Já jsem to teďka opakoval. To jsme my tři a vedení města jsou vedoucí odborů, 
kteří jsou součástí vedení města a pan tajemník. Vedoucí odboru rozvoje města, já se divím, 
že se na to ptáš, když to dobře víš jak to je, ano, vedoucí odboru finančního, vedoucí odboru 
kanceláře starosty a tajemníka, no to je všechno.  

Ošťádal Z. – jestli je možno předložit stanovisko k té kontrolní zprávě o té kanalizaci a jestli 
je možno předložit teda stanovisko projektanta, který projektoval kanalizaci.  

Starosta – já se domnívám, že to všechno je ošetřeno těmi odborníky, který se na tom 
podíleli.   

Kolkop – já cítím jako slušnost z pozice předsedy kontrolní skupiny se k tomu taky trošku 
vyjádřit. Jakoby k samotné kontrole, věřím, že byla udělaná správně s nejčistšími úmysly 
nikoho nepoškodit. Co se týče reakce vedení města, navazuju na pana Ošťádala, chybí mi 
tam v podstatě stanovisko projektanta, který je autorem celého díla. Já neznám pana Tulpu, 
neznám paní Hamplovou, chápu stanovisko VRV, chápu stanovisko RTS, ale v podstatě mi 
opravdu chybí vyjádření projektanta. Ještě budu pokračovat. Dále mi tam jakoby chybí 
nějaká reakce na návrh opatření, které vznikly z té kontroly a které kontrolní skupina dávala 
jakoby finální návrh, co by se s tím dále mělo dělat.  

Starosta – já se domnívám, že to poslední co jste řekl, je vyřešeno hlasováním ve finančním 
výboru. Že to odmítl jako celek. To je neodiskutovatelné. To pokládám za naprosto zbytečný 
teďka tohle chtít.  
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Mička – já jsem se sice nehlásil, ale to je jedno. Kolega tady zmáčkl omylem tlačítko, 
nicméně toho využiji a řeknu jenom, že pakliže budeme hlasovat o části tři usnesení, tak aby 
to věcně správné, ta kontrola nebyla zaměřená na kontrolu projektu OUSB, ale byla 
zaměřena na správu stavby dle mandátní smlouvy, takže jenom ten text aby byl formálně 
správný, tzn. správa stavby dle mandátní smlouvy zajišťovaná firmou VRV, za sdružení VRV 
a Proma v rámci projektu OUSB, takže aby ten text usnesení byl formálně správný. Když už 
mám teda slovo, tak jenom v krátkosti. Předpokládám, že i v kontextu zákona o obcích 
finanční výbor předložil nějaký materiál a zastupitelstvo by se tím mělo zabývat. Přijme 
jakékoli usnesení, může přijmout, že to bere na vědomí nebo že to nebere na vědomí, 
nicméně stále členové zastupitelstva můžou k této věci, aspoň se já domnívám, požadovat 
další doplnění a vysvětlení nejasností, a tím míním jakékoli kontrolní zprávy z jakékoli 
kontrolní činnosti, kterou jakýkoli výbor dělá. Za sebe beru jenom to, že cítím samozřejmě 
tady jaksi nějaké hranice, ono to bylo vidět už právě na tom jednání finančního výboru, já už 
jsem to zmiňoval v tom předchozím vstupu, že jakmile si navolím do jakéhokoli výboru 
nadpoloviční většinu, tak můžu očekávat, že si prohlasují cokoli a v tomhle je ta činnost, v 
této situaci se ukazuje, že to není příliš šťastné. Nevím samozřejmě co s tím. Na druhou 
stranu činnost byla zaměřena na činnost práce, nebo ta kontrola byla zaměřena na činnost 
práce a já v současné době bych očekával jiné stanovisko města nebo rady, už jenom v tom 
kontextu, že stejná osoba, kterou kontrolujeme, a kde se, aspoň zpráva, jak říká, můžeme 
domnívat, že správce nečinil všechny kroky ve prospěch města, tak stejná osoba, stejný 
správce žaluje město o bezdůvodné obohacení. A mě prostě tyhle dvě polohy nejsou do 
sebe. Tak na jedné straně je tady správa, která říká, že činnost správě není v souladu a měli 
bychom se teda podívat, jestli ano, nebo ne. Bavíme se o správci, nebavíme se o stavbě 
jako takové. A na druhou stranu si nás správce v klidu zažaluje za bezdůvodné obohacení a 
my ho ještě budeme bránit. Tak z mého pohledu mně tady připadá, že je něco špatně. A já 
bych rád do budoucna věděl, byl bych rád, abychom se dozvěděli, co je špatně. V této 
souvislosti, nebudu to řešit na tomhle jednání, ale myslím si, že zastupitelstvo by si dále 
mělo vymoci právo schvalovat mandátní smlouvy u akcí, které přesahujou určitou finanční 
částku, tak jak to bylo v minulosti. Zastupitelstvo tohleto přesunulo na radu a stále se 
domnívám, že v určitých případech při velkých investičních akcí si mělo vzít toto právo zase 
na sebe zastupitelstvo města. Takže je tady několik rozporů a já doufám, že se časem 
dozvíme k tomu více. Děkuji.  

Starosta – tady děkuju, než dám slovo kolegovi Ošťádalovi Zdeňkovi, tak jenom sdělím, že 
máme rozsudek prvního stupně stran toho žalobního nároku, co žaluje VRV na město a v 
tom rozsudku prvního stupně VRV neuspělo. Nicméně bude ještě s velkou pravděpodobností 
odvolání VRV, takže bude rozhodovat soud druhého stupně, což bude krajský soud. Já 
jenom si dovolím říct, že to jsou dvě věci, zdánlivě spolu souvisí, ale v podstatě když jde o 
meritum věci, tak to spolu nesouvisí. To je můj pohled na tu věc. Na druhou stranu si ještě 
dovolím poznámku, že samozřejmě zastupitelstvo má kdykoli možnost rozhodnout o 
nějakých doporučeních poradních svých orgánů, kterými jsou výbory a samozřejmě záleží na 
tom, jak se na tom zastupitelé usnesou. Takt o sporovat nechci v žádným případě. Poprosil 
bych, abys nadiktoval přesné znění toho usnesení, které doporučuješ. Tzn. aby to nebylo v 
tom bodě tři, že se nejedná o kontrolu projektu, ale jedná se o kontrolu výkonu správce 
projektu.   

Ošťádal Z.– já jenom jak jsem požadoval to stanovisko, tak já jsem myslel stanovisko 
odborné a ne stanovisko právní, tak jak máme od paní Hamplové, že vlastně ta komise 
neměla vůbec právo kontrolovat, tak jsme si teďka vyjasnili, že to právo asi bylo a že i 
vlastně ten výstup nemusí schvalovat vlastně výbor, ale předkládá přímo zastupitelstvu, 
takže to právní stanovisko paní Hamplové asi nebylo v pořádku.  

Starosta – tak je to tvůj názor. My jsme si paní Mgr. Hamplovou sjednali v jiných právních 
kauzách, aby hájila zájmy našeho města, a nevidím důvod, proč o ní pochybovat. Sám za 
sebe řeknu.  
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Ošťádal Z. – no právě, že jsme tady projednávali to, že vlastně odpověď ministerstva vnitra, 
že vlastně není potřeba schvalovat kontrolní činnost zastupitelstvem, že může být iniciativní, 
a že není potřeba potom schvalovat v tom výboru ten výstup. A tím, že výbor vlastně 
neschválí, ale že to předkládá přímo zastupitelstvu. To je právě tento případ, kdy se tak 
stalo.  

Starosta – já ti rozumím, ale není to ani zakázáno. A ke schválení, k tomu hlasování došlo, 
takže se to nedá sporovat. Mluvíme o jednom a stejném? Tak.   

Kolkop – já bych ještě jako drobnost, já jsem se na to snažil dívat z několika úhlů pohledu, co 
se týče toho předsedy té kontrolní skupiny, tam si myslím, že více k tomu jakoby není třeba 
dodávat, ale v průběhu toho projednávání např. na finančním výboru nebo kontrolním, jsme 
se často doslýchali toho, že nejsme odborníci nebo že jsme zaujatí atd. Takže já jsem si řekl, 
že bych se na to mohl podívat z pozice autorizovaného inženýra pro pozemní stavby, tudíž z 
té odborné, a z této pozice nebo z tohoto úhlu bych právě požadoval stanovisko projektanta, 
protože ten je pro mě stěžejní pro celou záležitost. Co se týče jakoby té kontroly, kdyby, v 
podstatě se jedná o 250 milionů, což je velká investiční akce, velice náročná. Kdyby se 
jednalo o nějakou kontrolu, dejme tomu desetina procenta, taková kontrola by mohla stát 
město 250 tisíc zhruba. Co jsem potom jakoby z druhé pozice bych možná to zhodnotil, a to 
že jsem byl do roku 2005 do roku 2010 zaměstnancem městského úřadu na pozici 
vedoucího odboru investic a regionálního rozvoje, tudíž jsem byl u zrodu a možná bych řekl, 
že i spoluautorem názvy OUSB. Já jsem začal v době, kdy se začínala studie a dotáhl jsem 
to do doby, kdy se začala řešit zadávací dokumentace. V tu chvíli v podstatě již docházelo k 
jistým změnám, se kterými jsem se neztotožňoval, a vyvrcholilo to tím, že jsem v toce 2010 
byl odejit z úřadu díky organizačním změnám. Takže z tohodle úhlu to vidím tak, že město 
nedělalo podle mě úplně správné kroky. A pokud se na to podívám z pozice nynější tedy 
zastupitele, to celé jakoby bych řekl, že mám největší informace v podstatě z vás ze všech, 
tak bych doporučil, aby se dané konkrétní osoby, které za to byly zodpovědné, k tomu nějak 
postavili. Kdybych mohl navrhnout, tak v podstatě navrhnu odvolání. To je můj závěr, děkuji.  

Jílek – já bych chtěl jenom upozornit, do finančního výboru nechodím samozřejmě, takže 
mám jenom informace ze zápisu, ale v návaznosti na to, co říkal kolega Jurenka, tak 
začínám mít pocit, že ve finančním výboru je 8 členů, kteří prostě hystericky brání nějakým 
kontrolním krokům a někteří jsou zde, někteří zde nejsou a měl by asi předseda finančního 
výboru je upozornit na to, že tím, že brání výkonu nějakým skupinám, které mají za úkol 
něco prověřit, jak ve finančním, tak v kontrolním výboru, tak by se mohli dopouštět nějakého 
trestného činu, který nechci pojmenovávat. Takže bylo by dobré, kdyby ti lidé v těch 
výborech, kteří byli zvoleni, tak si uvědomili, že jsou povinni se řídit zákona a pečovat o 
majetek města s péčí řádného hospodáře.  
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Odehnal – takže příjemný dobrý večer kolegové, kolegyně. Mám jednu velkou prosbu. Za 20 
let práce v zastupitelstvu jsme všichni, jak tady sedíme, vykonali kus poctivé práce. To, co 
dneska tady předvádíme, to není ani slušné ani důstojné. Můžu mít tisíc názorů a výjimek, ať 
jsem ze strany komunistické, ten za stranu topku a tak dál, vždycky jsem se choval a 
chovám slušně. A mám úctu k návrhu ke všem. Ti, kteří pracovali a nebo pracují, ve 
finančním a kontrolním výboru, neurážejte ty lidi. Nikdo z nich tam není pro to, aby z toho 
měl nějaký zisk. To, co tady dneska kolegyně a kolegové předvádíme, my nejsme ten 
tribunál, kterej by měl kritizovat mnoholetou práci těch poctivých, kteří skutečně pro to město 
se snaží. Nejsme odborníci, Ing. Kolkop rozumí stavařině atd., má výhodu vůči nám 
amatérům, my zas máme zkušenosti z hlediska dopravy a tak dál. Každý má tu svou profesi. 
Já, když jsme začínali toto zastupitelstvo, jsem měl jedno velké přání. Jako nejstarší 
zastupitel jsem prosil, abychom opustili politické šarvátky a věnovali se tomu, co skutečně to 
město potřebuje. Kritizujeme nebo jsme stáhli statut, ale město, které zřizuje kontrolní i 
finanční, strategický výbor, přece musí mít nějakou ochranu k tomu, aby, že si každý z nás 
vzpomene, a začne dělat kontrolu, tak jak by chtěl bez toho, aniž by předkládal koncept do 
výboru toho či onoho, to přece takhle není možné. Každý zákon, který posuzoval náš nebo 
právníků náš statut kontrolních, finančních výborů, vždycky píše, že o tom, jestli je či není, 
správnost toho může rozhodnout soud. Takže já bych moc a moc prosil, že jsme jako 
poradní orgány a pokud někdo má pocit, že došlo k něčemu, co je protiprávní, nechť podá 
trestní oznámení, ale nehaňme a neplivejme na práci lidí, kteří jí odvedli za tolik let. Moc 
bych vás prosil, abychom se skutečně k sobě chovali jako slušní a poctiví lidé. Děkuji.  

Kolkop – já bych navázal na pana kolegu. Já bych nezaznamenal, že by někdo urážel členy 
kontrolního či finančního výboru. To jsem neslyšel, možná jsem přeslechl. Nicméně mně 
přijde zvláštní, že pokud oni mají to právo být členy finančního a kontrolního výboru, tak mi 
nejde do hlavy, proč nesouhlasí s jakoukoli kontrolou, která je navržena.  

Starosta – já bych jenom navrhl, abychom se tady o tom nepřeli, protože oni jsou členy 
komise s právem hlasovacím a že na to mají jiný názor, než třeba někteří z vás, tak za to se 
jim není potřeba nějakým způsobem je tady znevažovat. Já neříkám, že jste to řekl vy, ale o 
tom znevažování, to tady fakt zaznělo a o tom dotýkání se těch lidí, může to být až osobní. 
Nicméně já si myslím, že na to tady vážně nejsme.  

Odehnal – znám tě od chlapce už, ale to, co si říkal ty, že oni ti, já jsem byl přítomen na 
jednání finančního výboru. Nebudu jmenovat, ale jsou i lidé i z vaší strany nebo z vašich 
těch, který hlasovali neustále proti. Takže ono je to skutečně o tom, že bychom se měli 
vzájemně ctít a respektovat jeden názor vůči druhému, bez ohledu na to, jestli jsme zprava 
nebo zleva. Děkuju.  
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Mačát – já jsem dlouho váhal, jestli vůbec se mám vyjadřovat, protože prostě pro mě to 
znamená ta kontrolní zpráva a tyhle ty materiály jednoznačnej útok na nás, kteří ten projekt 
jsme realizovali s cílem dokázat tu předvolební rétoriku, kde padali různé spekulace a 
obvinění nepodložená. Prostě za každou cenu chcete dokázat, že se udělalo něco špatně, i 
když to tak není. Já bych řekl, že i když nejsem certifikovaný inženýr, jako pan Kolkop a 
nerozumím tomu relativně těm stavbám, tak jak jsem já vnímal ten průběh projektu, kde byla 
celá řada změnových listů, já nevím kolik snad 60 – 70, ohromný množství, každá změna 
byla doložena řádně dokumentací, byla schvalována správcem stavby SFŽP, kde existují 
dvě vedoucí projektu, kteří byli určení pro tu kanalizaci, detailně kontrolovali každý krok. Já si 
myslím, nebo aspoň tak jsem to vyhodnotil ten projekt, že ta chyba největší byla na začátku v 
projektové dokumentaci, za kterou pan Kolkop nese plnou odpovědnost, protože se dělala v 
době, kdy byl na radnici. A to, co tam je nejvíc napadáno v té zprávě, jestli jsem to dobře 
pochopil, tzn. ta největší změna řešení Boršova, tak to skutečně si myslím, že to je vážná 
chyba toho projektanta, že to špatně udělal, špatně vymyslel, pan Kolkop to špatně schválil 
nebo doporučil to realizovat tímto způsobem. Pak se ukázalo, že to tak není, muselo se to 
předělávat, bylo to hrozně složitý, zase se k tomu vyjadřoval projektant, řada odborníků, 
nechali jsme si na to udělat nezávislý posudek, jestli je to v pořádku, SFŽP to schválil, až 
jsem se divil, že to schválil takovou významnou změnu, ale schválili, dali tomu zelenou, díky 
tomu jsme měli velkej skluz v té stavbě v tom projektu a tak dále a tak dále. Ale znovu říkám, 
ten projekt byl velmi přísně dozorován všemi nadřízenými orgány, zejména poskytovatelem 
dotace. Nedělali jsme nic, co bychom dělali někomu za zády nebo s cílem nějakým 
způsobem se obohatit nebo něco takového. Prostě nic takového tady není. A znovu říkám, 
můj amatérský pohled na věc je nekvalitní projektová dokumentace.  

Starosta – děkuji, já už to sám za sebe komentovat nebudu, protože já nemám potřebu se 
před vámi takhle obhajovat, co to napadáte. Nemám nejmenší potřebu. Už k tomu dál 
nebudu sám osobně diskutovat.  

Kolkop – já věřím, že pane Mačát nejste odborník, protože jste studoval úplně jiný obor, 
nicméně za vedení města máte na starosti úsek investic a rozvoje, tudíž jste nadřízený 
vedoucími odboru rozvoje města, který v podstatě byl vaše pravá ruka, když to řeknu ve 
zkratce. Co se týče toho projektu, nejsem si vědom, že by ten projekt obsahoval nějaké 
pochybení, nebo že by bylo navržen tak, že to nebylo realizovatelné. Minimálně to stvrdil 
projektant svým autorizačním razítkem, za které si nesl nějakou zodpovědnost. Co se týče 
zrovna toho úseku v Boršově, my moc dobře víme, že nebyl důvod špatná projektová 
dokumentace, důvodem byla nízká nabídková cena formy Hochtief. Protože pokud měl být 
daný úsek realizován v hodnotě zhruba 13 a více milionů a zhotovitel nabídl necelé 4, pak 
asi zřejmě byl někde nějaký problém. To, že se s tímto úsekem spojil úsek v Udánkách, který 
si myslím, že taky nebyl takový problém, aby se dal zrealizovat, to je věc druhá a ještě bych 
chtěl doplnit jednu věc, tam se jakoby nelámal chleba ve věci, kdy už se začalo stavět, moc 
dobře víme, že chleba se lámal při výběru technickýho dozoru stavebníka, resp. správce 
stavby. A podotýkám znova nahlas, firma VRV byla objednána městem po doporučení 
ředitele VHOSu, aby zpracovala žádost o dotaci. Stejná firma vyhrála výběrové řízení na 
správce stavby. Tam se lámal chleba, zhotovitel mohl být ten či onen. Tady to bylo úplně 
jedno. Děkuji.  

Prudil – Pavel Prudil, já mám jednu otázku na to údajné vedení města, zdali vedení města je 
v kontaktu s úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s tímto projektem 
Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova. Děkuji.  

Starosta – dost dobře nerozumím vaší otázce, ale dostanete na ni odpověď.  

Pro hlasovat o každém bodu samostatně – 17, 1 se zdržel  

Bod č. 1 – pro 18  

Bod č. 2 – pro 18 



 

 

Město Moravská Třebová  

34 

Tajemník – jedná se o změnu názvu kontrolovaného projektu, takže bylo by tam, že ZM bere 
na vědomí předložený zápis z kontroly Správy stavby dle Mandátní smlouvy ze dne 24. 2. 
2010, zajišťované firmou VRV a.s., za Sdružení VRV a.s. a PROMA a.s. v rámci projektu 
„Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“. Aby tam byl úplný správný 
název.  

Starosta – takže si dovolím nechat nejdřív hlasovat o doplnění navržené panem kolegou 
Mačátem, to znamená dát tam za tu jak je ČOV čárku a dovětek, že finanční výbor se s 
obsahem zápisu neztotožňuje a neschvaluje ho. Je to obsahem zápisu samozřejmě jednání 
finančního výboru toto hlasování, nicméně je to doplnění, se kterým se musíme vypořádat.  

Jílek – abychom to nekomplikovali, já si myslím, že to doplnění pana místostarosty Mačáta, 
by si slušelo bod č. 4 a hlasovat o tom normálně zvlášť. To spolu nijak nesouvisí. Tady v tom 
odstavci 3 se hovoří o zápise z kontroly a v hlasování č. 4 se můžeme hlasovat o tom, jestli 
bereme na vědomí, nebo jak to tam bylo. To odmítnutí finančního výboru.  

Starosta – já se domnívám, že to spolu úzce souvisí a že by to mělo být v rámci toho bodu 3.  

Mačát – ten můj návrh je takový, že za to, co se změnil ten název projektu v tom, tak by za 
tím byla část, vč. usnesení finančního výboru k tomuto zápisu, že se finanční výbor obsahem 
zápisu neztotožňuje a neschvaluje ho.  

Kolkop – já bych dal protinávrh, který v podstatě řekl pan Jílek. Aby se o tom hlasovalo 
samostatně.  

Protinávrh, že se o doplnění panem Mačátem bude hlasovat samostatně – pro 13, proti 1, 4 
se zdrželi  

Bod č. 3 – pro 18 

Bod č. 4 – pro 10, proti 7, 1 se zdržel  

  
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 485/Z/281116 
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 493/Z/281116 
Pro ukládá - 18 
Přijato usnesení č. 502/Z/281116 
 
Starosta – než se sami vyjádříte k různému, tak já si dovoluji ještě navrhnout stran 
personálního stavu v kontrolním výboru odvolat pana Martina Tylšara a Petra Lipovského z 
kontrolního výboru, protože se nezúčastňují jednání kontrolních výboru a u pana Tylšara je 
problém ještě jeden, že se odstěhoval trvale do obce Koclířov. Místo nich navrhuji zvolit do 
kontrolního výboru pana Ing. Miroslava Klíče staršího a paní Renatu Částkovou. Všichni je 
znáte, s oběma jsem osobně mluvil a s nominací souhlasí. Připomínám, že to je výměna v 
rámci členů tohoto kontrolního výboru za koalici.  
 
Pro odvolat Tylšara a Lipovského – 18 
 
Pro jmenovat Klíče a Částkovou – 18 

 
Pro jmenuje - 18 
Přijato usnesení č. 498/Z/281116 
Pro odvolává - 18 
Přijato usnesení č. 500/Z/281116 
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Jílek – já už budu minimálně zdržovat toto zasedání, takže ty otázky, na který se zeptám, tak 
bych prosil, co nejlépe to budu formulovat, aby to mohlo být součástí zápisu a budu je chtít 
až na příští jednání zastupitelstva. Takže:  

1. Komplexní materiál, který bude mapovat aktuální stav veškerých soudních sporů, 
které vede město. Pokud vím, jsou tři, možná jich je víc. Je to soudní spor s VRV, potom je 
to soudní spor určení žaloby na určení vlastnictví s Kongregací neposkvrněného početí 
Panny Marie a pak by to měl být soudní spor s Regionální radou s finančním ředitelstvím 
ohledně CRB. Pokud je ještě jiný spodní spor, tak aby tam byl taky doplněn. Nemusí to být 
nic dlouhého, prostě aktuální přehled k tomu únorovému termínu, kdy bude zastupitelstvo.  

2. To mně stačí asi písemně, to nemusí být asi na zastupitelstvo, kdo provádí záruční 
opravy stavby CRB, pokud tam ještě běží záruční lhůty.  

3. Kdo je technickým nebo chcete-li stavebním dozorem investora na stavbě kanalizace 
Svitavská a K. Čapka, abychom předešli dohadům, kdo podepisoval a nepodepisoval 
stavební deníky, a kdo je zodpovědní za to, že např. na Svitavské po půldenním dešti jsou 
propady na přípojkách, které jsou v podstatě měsíc dokončené. A pokud na Svitavské teda 
už proběhlo předání stavby, tak jakým způsobem se to bude řešit.  

4. Další věc je spíše akademická otázka, kterou chci tady opakovaně vznést nahlas a 
nežádám na to teďka odpověď. Kdy už konečně zápis z rady bude mít aspoň takovou štábní 
kulturu, abychom si mohli udělat obrázek o tom, o čem se diskutovalo, alespoň kdo 
diskutoval, a aby ten zápis z jednání rady nebyl v podstatě stručnější než výpis z usnesení. 
Je to záležitost, která se táhle šest let.  

Starosta – k tomu prvnímu o těch soudních sporech, tak jenom podotýkám, že stran vratek a 
krácení dotace zatím neběží žádný soudní spor. To ostatní je všechno správně, jak jsi řekl. 
Ještě je tam jeden soudní spor o určení vlastnictví k nemovitosti v objektu bývalé Hedvy 18, 
tam ta administrativní budova, protože v první stupni byla žaloba doktora Vychodila. Jeho 
žaloba byla zamítnuta. Nemám teďka informaci, že by se proti tomu bránil v opravném řízení.  

Kolkop – já bych jen se rád dotázal, kdo byl zodpovědnou osobou za včerejší veřejnou akci 
rozsvícení stromu a kdo byl pověřen zajištěním zdravotní služby první pomoci. Děkuji.  

Starosta – organizačně stánkový prodej a tohle nesl zodpovědnost odbor majetku města. 
Prosím paní Mazalovou, aby se vyjádřila.  

Mazalová – akci pořádal odbor majetku města a Kulturní služby a zdravotnická služba na 
takovéhle akce není povinná. To jsme si zjišťovali.  

Starosta – děkuji, já jsem si tam té sanity taky všiml, je to skutečně nemilá situace, nicméně 
to podle mě neohrozilo ten průběh tý akce. Chtěl bych ocenit bohatou návštěvnost lidí, to 
počasí si s náma hrálo celej den a vypadalo to hrůzostrašně, takže stánkaři někteří opustili 
stánky a sbalili to. Byli to většinou takoví ti, co prodávají různé textilie, takže to snad ani 
nebyla taková škoda. Ale jak jsem viděl z podia, tolik lidí jsem tu na rozsvícení vánočního 
stromu několik let neviděl. Takže díky za to, že jste to tak takhle dobře připravili váš odbor 
paní Mazalová. Byl jsem tady s vašimi děvčaty i přes den, tak jsme si některý věci 
připomínkovali a i díky Kulturním službách samozřejmě. Ta vystoupení na podiu si myslím, 
že byla vydařená, a že se to veřejnosti líbilo. A ještě vidím jeden klad, že ten program 
neskončil rozsvícením stromu, jako vždycky, ale šlo to ještě dál a ti lidé nám na náměstí 
zůstaly ještě skoro dvě hodiny. Takže díky.  

Kolkop – já jenom doplní, já tu akci hodnotím taky jako pozitivně, ale nesouhlasím s vámi v 
tom, že to nemělo dopad na program. Protože pokud před takovým davem má vystoupit 
malá holčička a zazpívat sólo píseň a v půlce jí moderátor přeruší s tím, že hledá nějakou 
odbornou pomoc první, tak mi to nepřijde úplně košer, to se na mě nezlobte.   
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Starosta – já jenom bych řekl, když o tom mluvíme, že vystoupení toho děvčete a vstup pana 
Václava Žáčka na podium bylo mimo scénář. Takže to v podstatě měl uhlídat někdo, kdo to 
měl ten scénář na starosti. O tom se ještě budeme bavit s panem ředitelem. My jsme se o 
tom taky bavili dneska ráno na vedení, kde jsme to brali snad jako jedinou kaňku toho, ono 
taky došlo ke zpoždění těch jednotlivých vystoupení, ale to se někdy vyvolá tou situací, to se 
nedá nic dělat. Já jsem si jenom dovolil říct celkově, že to hodnotím velmi pozitivně. A pan 
ředitel Žáček tady nebyl, tak jsem vyjádřil poděkování i vám pane řediteli a vašim lidem. 
Takže to snad jediný, co se snad dá trošku připomínkovat, protože říkám, ta událost s tou 
sanitou a s tou paní, která potom byla odvezena, to skutečně nikdo nechtěl. Ale podle mě to 
nezpůsobilo nějakej zásadní problém. Ale všechno je zdrojem poučení do budoucna.  

Já jenom bych rád bych připomněl, šlo to kolovat toto ocenění přes zastupitelky a 
zastupitele. Zúčastnil jsem se ve středu a ve čtvrtek konference Moravská města a obce. 
Podotýkám, že jsem byl na té akci poprvé, co jsem na samosprávě za deset let. Pořádá to 
firma Magnus regio a dostali jsme signál, že tam město přebere nějaké ocenění, nevěděl 
jsem jaké, tudíž jsem na žádost šéfredaktora Moravského hospodářství přehodnotil svůj 
kalendář a dal jsem přednost být v Brně, vůbec toho nelituju, protože ten den byl velmi 
dobrej. Stejně dobrej, jako když jsme byli s paní Mazalovou minulé úterý na odborné 
přednášce s Mgr. Hamplovou v rámci Municipalu, kde to bylo taky na velmi vysoké úrovni a 
hlavně poučné pro nás všechny a v tom Brně to samé. Takže my jsme se o tom ráno velmi 
zběžně bavili na vedení, já jsem dovezl ještě jednu tu knížku těch jednotlivých přednášek, 
tak že půjde to po odborech, aby si každý z toho vybral, co může. Znovu říkám, že jsem 
vůbec nelitoval, že jsem tam jel, ne kvůli té ceněn, ono to tak vypadá, že jsem tam jel kvůli té 
ceně, ale to ocenění totiž je ocenění dané odbornou porotou složenou z architektů a v rámci 
České republiky jsme získali ocenění v soutěži o nejkrásnější radnici jako druhé ocenění. 
První ocenění získalo město Frýdlant v Čechách, a když jsem viděl na plátně velkým tu 
radnici frýdlantskou, tak jsem na to neměl co říct, protože ten jejich barák je tak třikrát 
takovej. I do výšky, i do šířky. Velmi bohatá radnice, krásně je to opravený všechno, opravu 
klobouk dolů, co tam v tom Frýdlantu s tím dokázali udělat. Byl tam i starosta, kterej si to taky 
přebíral, byli tam starostové nejenom z Moravy, ale i z Česka, třeba z Nymburka tam byl 
starosta atd. Ta anketa ta soutěž byla jednak hlasovací část veřejnosti, a to co my jsme, to je 
dáno odbornou porotou. Domnívám se osobně, možná trošku domýšlivě, že to je silnější než 
počet hlasů veřejnosti. Jsem za to osobně rád, že na nás nezapomněli, protože v té komisi z 
těch architektů byl jenom jeden tady z našeho blízkýho okolí a byl z Hradce Králového ten 
dotyčný. Nevím, který to byl, ani neznám složení té komise těch architektů. Jenom to jsem 
chtěl říct pro vědomost hlavně přítomným vedoucím odborů a občanům, pokud tady ještě 
zůstali a k tomu jsme dostali ještě na tři roky zápůjčku nového multifunkčního zařízení, tzn. 
kopírování, skenování a to nám bude dovezeno, nastaveno a po tři toky to bude město 
bezplatně užívat. My jsme ještě nerozhodli kam to dáme, je na to možno připojit několik 
počítačů, nejenom jeden. Je to malá verze jenom na A4, ale umí to věci, který prostě 
stávající naše multifunkce, který máme na úřadě, neumí. Tak jenom to jsem chtěl, nechtěl 
jsem vás tím nějakým způsobem zdržovat, ale domnívám se, že to stojí za připomenutí a na 
stránkách města by se mělo objevit tohle ocenění, kde by si to mohl, koho to zajímá, se na to 
podívat.  

Kolkop – já bych se chtěl jenom pane starosta zeptat, zda víme, co nám chybělo k tomu, 
abychom byly první.  

Starosta – co nám chybělo? To mě by taky zajímalo, ale znovu říkám, když jsem viděl na 
tom plátně naši radnici, na kterou jsem byl pyšnej samozřejmě, když jsem kráčel tím sálem k 
podiu a když jsem potom uviděl, až když jsem odkráčel s oceněním, tak vyhlašovali vítěze a 
když jsem viděl tu frýdlantskou radnici, tak jsem sklapl kufry a byl jsem rád za to, co máme. 
Ten rozdíl je markantní ve velikosti toho zařízení, toho objektu. Je to historickej krásný objekt 
nádhernej. Doporučuji se podívat na stránky města Frýdlant a přesvědčit se o tom, že ty 
architekti snad rozhodli správně.  
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Pakliže už nic nemáte dámy a pánové, dneska jsem si udělali rekord, osobní rekord, já to 
nepamatuju za deset let, co jsem na samosprávě, takhle dlouho spolu pobejt. Ne, že by mně 
to bylo proti srsti, to ne. Jestliže to bylo i úspěšný, že jsme tady takhle dlouze strávili a 
podiskutovali o všem možným. A já bych jenom vám rád popřál, jsme tady na posledním 
zastupitelstvu letos, bych vám rád popřál příjemné strávení adventního období a krásné, 
spokojené, šťastné, klidné vánoce. Ještě jednou zagratuluju všem dvěma zastupitelům 
našim, kteří byli zvoleni do krajského zastupitelstva, paní kolegyně Horská a pan kolega 
Jurenka, který je současně uvolněným předsedou kontrolního výboru. Takže v podstatě bude 
šéfovat kontrolnímu výboru na kraji a našemu finančnímu výboru. Takže vám k tomu přeju 
hodně zdaru oběma. Řada z občanů našeho města se octla díky nominacím i vašim i našim 
v různých výborech zastupitelstva. Je tam ten náš zástup poměrně bohatej, takže jsem rád, 
že tam máme někoho z našeho města nebo z Jevíčka. Třeba výbor kultury a památkové 
péče, vím že mu nově předsedá starosta Jevíčka pan Dušan Pávek, takže jsem rád, že tady 
máme blízkého a že budeme snad mít dobrou spolupráci i ve vztahu ke kraji. Pan kolega 
Jurenka mně už nějakou nabídku na spolupráci řekl před začátkem zastupitelstva, tak jsem ji 
rád přijal a řekl jsem mu, že s tím i tak trochu počítám. Takže ještě jednou to takhle sděluji 
vám všem. Takže pokud nic nemáte, takže ještě jednou hezký vánoce a do novýho roku 
hodně zdraví a dovolím si přát více vstřícnosti k sobě. Na shledanou, děkuju vám.  

  
Konec 20:00 
 
V Moravské Třebové 28.11.2016 
Zapsala: Bc. Petra Jiroušová 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 
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