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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, která se konala dne  6. února 2017 od 15:00 hod 

v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni: 19 členů zastupitelstva města (dle prezenční listiny) 
 
Omluveni: RNDr. J. Ošťádal, L. Truhlář  
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 509/Z/060217 - 536/Z/060217 
 
Návrhová komise: Mgr. Cápal, Mgr. Bc. Bártová, Ing. Mička 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. König, Ing. Kolkop  
 
 
Tisk č. 1 - Pozvánka, program jednání zastupitelstva města 
 
Starosta – návrh změny v programu: tisk č. 19, který je komentářem k tisku č. 8 pana kolegy 
Jílka, tak ho navrhuji dát právě za ten tisk č. 8, aby to bylo v souvislostech. Druhá změna je 
tisk č. 20, který není v seznamu projednávaných věcí, tak ho navrhuji doplnit jako dvacátý 
bod dnešního jednání.  
 
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.  

  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 509/Z/060217 
 
Pro volí - 19 
Přijato usnesení č. 534/Z/060217 
Pro volí - 17 
Přijato usnesení č. 535/Z/060217 
 
 
Tisk č. 2 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 526/Z/060217 
 
Tisk č. 3 - Vyjádření k podnětu občana vznesenému na ZM dne 28.11.2016 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 527/Z/060217 
 

http://www.mtrebova.cz/
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Tisk č. 4 - Informace o stavu soudních sporů, které vede město 
Jílek – tak já bych chtěl poděkovat za tu zprávu, kterou jsem žádal na minulém jednání 
zastupitelstva. Přesto bych ještě rád se dozvěděl odpověď na dvě otázky. 23. ledna vyšel v 
deníku Svitavska článek, který se nazývá Domov pro seniory v Moravské Třebové a je tam 
několik údajů, který mi nejsou jasný. První bych chtěl vědět, jestli ten je článek oficiální 
stanovisko města, nebo jen citace místostarosty, které tam jsou uvedeny. A pak by mě 
zajímalo, kde se vzala hodnota 350 mil. korun, která je v tom článku citovaná jako hodnota 
těch pozemků a budov. A potom by mě zajímalo, tady budu citovat: „Nabízeli jsme v rámci 
mimosoudního vyrovnání náhradou jiný majetek, ale nebylo to využito.“ Tak by mě zajímalo, 
o jaký majetek se jedná a případně v jaké hodnotě. 
 
Starosta – já s tím článkem osobně nic společného nemám, mě se na to nikdo neptal, takže 
asi kolega pan místostarosta Brettschneider, takže ho poprosím o odpověď.  
 
Brettschneider – ten článek byl na popud šéfredaktora deníku Svitavska, odpovídal jsem tam 
a ta citace, ta poslední, ta bohužel byla zkreslená, to jsem taky vytýkal šéfredaktorovi, že to 
tam bylo mylně uvedeno, takže to, předpokládám, napraví v nějakém dalším článku až bude 
další soudní jednání, který má být teď 8. února. Takže to je na vysvětlenou. A ta cena nebo 
ta hodnota těch 350 milionů byl takovej hrubej odhad toho, co se tam investovalo a co se 
vlastně do toho provozu sociálních služeb dalo za ty roky. Jestli ti to tak stačí. Maximálně ti 
ještě pak podám písemnou informaci rozšířenou.  
 
Starosta – je ta odpověď dostatečná? 
 
Martínek – já myslím, že jste to tady měli dokonce na zastupitelstvu. To vycházelo ta 
nabídka z toho, s čím jsem tam jel jednat a co se potom zpracovalo písemně a šlo tam a 
samozřejmě, že tam byly nabídky. Byly tam nabídky mimo jiné na to, že převezmeme ten 
kostel nahoře na Křižáku. Mimochodem bohužel tento kostel s největší pravděpodobností v 
letošním roce vypadne z podpory architektonického dědictví, protože církev prostě si tam 
požádala o 80 tisíc, což je prakticky pod spodní hranicí podpory, takže poněkud nerozumím 
tomu, jak teda církev z jedné strany říká, že si to nechá a bude to opravovat a z druhé strany 
prostě neudělá ani všechno pro to, aby ta památka mohla být opravena a využít k tomu 
státních peněž. No a potom samozřejmě jsme jim nabízeli také podporu z těch nejrůznějších 
programů pro další církevní stavby tady. Tady je zajímavé, že třeba když jsem mluvil s 
arcibiskupem, tak si údajně zdejší františkáni stěžovali, že město nikdy nic do církevních 
památek nedalo, což teda se nezakládá vůbec na pravdě a sám za sebe můžu říct, že za 
celou dobu, co jsem v architektonickém dědictví, tak prostě zdejší farnost nepožádala o to, 
aby farní kostel byl zařazen do tohoto programu a mohl celá léta čerpat finanční prostředky 
samozřejmě. Ale jestliže tam není zařazen a nepožádá si, tak já těžko můžu jako člen 
komise bojovat o přidělení nějakých finančních prostředků, protože to má ten program zcela 
jasný pravidla. Prostě já se omezím jenom na to, že prostě tomu postupu církve vůbec 
nerozumím. Je to prostě neuvěřitelný takovýmhle způsobem k celé záležitosti přistupovat.  
 
Starosta – já si myslím, že je to vyčerpávající. Teď v podstatě nemá smysl předjímat. Jenom 
podotýkám, že ve středu 08.02. je stání tohoto právního sporu, kdy nás kongregace žaluje o 
vydání objektu a pozemků na našich sociálních službách. Možná budeme moudřejší po 
středě. Já jinam už tuhle záležitost nemíním jakkoli komentovat, protože v loňském roce 
jsme to tady okomentovali do sytosti a do vyčerpávajícího řekl bych argumentování.  
 
Jílek – já už jsem k tomu nechtěl vystupovat, ale bohužel ta odpověď mě k tomu přinutila. 
Takže Deník Svitavska obdržel od Pavla Brettschneidera návrh na dementy té citace, jestli to 
správně chápu. Když se nezakládá na pravdě. Protože jinak si asi občané přečetli evidentní 
lež. A druhá věc teda teďka bych byl rád, abychom nemíchali hrušky s jabkama, protože 
pokud vím, tak ta dohoda byla vůči kongregaci a římskokatolická církev je jiná firma s jiným 
IČem a jinou strukturou a s jiným financováním. Já jsem pouze reagoval na tu větu, kterou 
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tady po třetí zopakuju. Nabízeli jsme jim náhradou jiný majetek. Jestli nabízení náhradou jiný 
majetek je považováno to, že převezmeme ještě jiný, tak to není nabízení jiného majetku. Já 
jsem chtěl vědět, jestli je to pravda, že jsme nabízeli jiný majetek. Děkuju, není to pravda.  
Starosta – já se osobně nedomnívám, že tam byl jiný majetek. Byl v tom ten kostel, protože 
pokud by to město vzalo na sebe, tak nás to stojí dost těžký peníze jen ten samotnej kostel. 
To dobře víš sám, líp jak já. Já už k tomu nemám co říct.  

Martínek – já k tomu musím říct, protože samozřejmě formálně sice je kongregace 
samostatný subjekt, ale veškeré záležitosti konzultuje s arcibiskupstvím olomouckým, takže i 
já, když jsem tam jednal, tak jsem jednal jak na kongregaci, tak na arcibiskupství 
olomouckým. A prostě ten postup je v souladu bohužel s postupem arcibiskupství 
olomouckého. Já jsem se snažil panu arcibiskupovi situaci vysvětlit, ale pokud vím, tak zatím 
žádný posun v celé záležitosti prostě nebyl. Takže já nemohu než říkat, to co říkám, že 
formálně samozřejmě je to spor s kongregací, notabene ještě když ta kongregace ke všemu 
nám v předcházejícím období řekla, že o to žádat nebude, to je druhá věc celé záležitosti. 
Ale prostě je to pod plnou gescí arcibiskupství olomouckého. Bohužel. Ze svého pohledu 
musím říct, že bohužel.  

Starosta – tak si prostě počkáme na verdikt soudu. Asi nám nic jiného nezbývá.  

Ještě vás seznámím s jedním doplněním, co nám poskytl doktor Skoupý v pátek. Tak tam je 
ještě informace, že je ještě jeden soudní spor, už rozhodnutý, pravomocný a to byla žaloba 
moravskotřebovské obchodní společnosti na město o objekt uvnitř objektu bývalé Hedvy 18. 
Já to říkám takhle záměrně, abyste si to přiblížili, než tady říkat nějaký čísla parcel. Byla to 
žaloba o určení vlastnictví nemovitosti. Ta žaloba byla zamítnuta, protože ten žalující 
nedoložil takové informace, na základě kterých by soud mohl rozhodnout o vlastnictví této 
nemovitosti.  

  
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 528/Z/060217 
 
Tisk č. 5 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 18.01.2017 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 510/Z/060217 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 529/Z/060217 
 
Tisk č. 6 - Jednání finančního výboru zastupitelstva města 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 511/Z/060217 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 530/Z/060217 
 
Tisk č. 7 - Stanovisko Ministerstva vnitra ČR k vnitřnímu předpisu Kontrolní řád 
zastupitelstva 
Starosta – ještě než dám slovo kolegu Mičkovi, tak jenom sdělím, že ministerstvo vnitra, 
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly neshledalo nedostatek a nebyl shledán rozpor se 
zákonem.   
 
Mička – já mám jenom krátkou poznámku. Já si myslím, že je dobře, že se udělalo 
stanovisko ministerstva vnitra k tomudle dokumentu. Já když jsem se díval, já jsem zejména 
minule rozporoval předložený statut výborů, nicméně na závěr jsem se opravdu zmínil i ke 
kontrolnímu řádu a jsem rád minimálně, že i ministerstvo vnitra potvrdilo, že výbory, které 
máme jsou výbory, které mají iniciativní prvek ve své činnosti a uvádí tady, že i jakýkoli výbor 
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může kolektivně rozhodnout, že bude plnit také úkoly, kterými je zastupitelstvo přímo 
nepověřilo, nicméně jsou v souladu s dalšími úkoly. O tom jsme vedli kolikrát polemiku, zda 
může výbor přijmout nebo si stanovit v rámci své rozhodovací pravomoci výkon nějaké 
kontroly. Tady ministerstvo vnitra potvrdilo, že ano, že je to iniciativní pravomoc vyplývající 
ze zákona. Děkuji.   

  
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 531/Z/060217 
 
Tisk č. 8 - Stanovisko Zastupitelstva města Moravská Třebová ke stavu 
nezaměstnanosti ve městě i spádové oblasti 
 
Horská – protože jsem netušila, že tento tisk vyvolá takovou odezvu a dneska přijdou další 
materiály, tak bych ráda dovysvětlila. Celý tento tisk vznikl vlastně jakoby návazností na 
období před čtyřmi lety, kdy jsem poprvé byla v krajském zastupitelstvu a kdy jsem dvakrát 
vystupovala a chtěla jsem pro tuto oblast, aby se zlepšila situace s nezaměstnaností. Tehdy 
Pardubický kraj, koalice Pardubického kraje, Rada Pardubického kraje měla prohlášení, ve 
kterém měla napsáno: „Chceme usilovat o vyvážení a udržitelný rozvoj území Pardubického 
kraje, dbát na snižování rozdílů mezi jednotlivými částmi, přitom budeme spolupracovat s 
dotčenými městy, obcemi, svazky obcí a dalšími aktéry regionálního rozvoje.“ Chtěla jsem 
tehdy vědět, co bude pro naší oblast, aby se zde situace vylepšila. Bohužel, po dvakráte 
jsem byla smetena ze stolu vzhledem k tomu, že to bylo zřejmě považováno jako zájmová 
umělecká činnost mé osoby. Chci říct jednu věc. Vzhledem k tomu, že tato situace nastala, 
jsem chtěla tentokrát, když již podruhé jsem byla zvolena do kraje, opravdu pro naše město 
a náš region něco udělat a chtěla jsem předejít té situaci, že prostě zase to bude smeteno ze 
stolu, že to je jednoho človíčka támhle nějaká činnost. Proto hned na úvodním krajském 
výboru, který je pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, kdy minulé čtyři se roky se 
zaměstnanost tam vůbec neřešila, tak jsem požádala i při vstupu, kdy jsme ještě neřešili 
žádné vůbec body do zastupitelstva, bylo to jenom takové seznamovací kolečko, tak tam už 
jsem vystoupila s tím, že jsem přinesla materiály a požádala jsem, aby výbor na kraji se 
zabýval právě situací Moravskotřebovska. Nebyl problém. Můžu vám říct, že napříč 
politickým spektrem byla podpora. Mimo jednoho člověka z KPK – tedy Koalice pro 
Pardubický kraj pana Výborného, který to zlehčoval a říkal, že 8,5 % vlastně vůbec nic není. 
Rozzlobil mě velice a vzhledem k tomu, že jsem byla požádána a mám již podporu několika 
starostů okolních obcí v tom, aby se pokračovalo v této práci, aby se něco pro naši oblast 
udělalo, tak jsem chtěla požádat, aby ta výchozí pozice pro mě jako místopředsedkyni 
výboru a pro nás, protože v tom výboru je se mnou tady Lenka Bártová, která se mou 
spolupracuje v tomto směru, tak jsem chtěla, aby ta naše výchozí pozice byla na takové 
úrovni, abychom mohli přijít s tím, že to není naše zájmová umělecká činnosti, ale že 
opravdu chceme pro naše města něco tady udělat. Z toho důvodu jsem i tento materiál 
vypracovala. A tom jednání výboru kraje jsem požádala a zítřejší výbor, na který jedeme, již 
budou přítomni zástupci hospodářské komory, kteří dostali přímo otázku, co udělají pro nás 
zde, jakým způsobem se bude dál pracovat. Budou tam zástupci z paktu zaměstnanosti 
kraje, kteří opět dostali otázku, jaké aktivity budou vyvíjet pro nás zde, pro tu naši oblast zde. 
Takže jsou tam zástupci odborů. To byl hnedka na prvním výboru vyřčeno, toto bylo 
schváleno a tímto způsobem zítra budeme pokračovat zase na krajském výboru. A dál ještě 
řeknu něco takového trošku kacířského. Protože jsme zastupitelstvo Moravské Třebové a 
naše město je střediskem Moravskotřebovska a má přirozenou povinnost vůči svému 
regionu, tak je v tomto duchu formulován i tento tisk a návrh na usnesení. Zdůrazňuji, že 
kdykoliv jsem s kýmkoliv jednala kdekoliv, tak nikdy jsem k tomu nepřistupovala a s nikým 
jsem nejednala s ohledem na svoji politickou příslušnost. A i v tom výboru se to projevilo, že 
opravdu všem šlo o jednu věc. Bez politické příslušnosti. Pan kolega v hledání příčin 
současného stavu, myslím pana kolegu Jílka, který tady materiál rozeslal, opomenul, že 
hlavní část tohoto problému vzniklo v posledních 26 letech v podstatě likvidací textilní a 
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oděvní výroby v našem městě. Samozřejmě se lišíme s kolegou Jílkem v tom, že já považuji 
nezaměstnanost z pohledu těch lidí, jejich rodin a dětí, za jev špatný a vidím i důsledky 
tohoto stavu, za jev, který by měl být odstraněn. A on považuje nezaměstnanost za 
samozřejmost. V materiálu uvedený politologický rozbor není k věci a nevyplývá z něj žádné 
řešení. Doporučovala bych kolegovi, aby využil toto v rámci předvolební kampaně v 
parlamentních volbách. Já osobně z toho žádný profit mít nebudu. Do parlamentních voleb 
nevstupuju, přesto, že jsem byla několikrát žádána naším předsedou Filipem o to, abych byla 
na prvním místě na kandidátce. Nebudu a nechci být ani na kandidátce vůbec figurovat. Jde 
mi o toto město a pokud jsem do politiky šla, tak jenom z důvodu, aby toto město žilo 
rozumněji a lépe. A to, že tady teďka padají obchody a to, že tady ta situace je taková, jaká 
je, měl by se spíš udělat rozbor, kteří lidé odcházejí, proč odcházejí a co vlastně se děje. A 
ne ty rozbory, které nám byly zaslány. Děkuju za pozornost.  
 
Kolkop – dovolte mi otázku, já bych se chtěl zeptat pana tajemníka, jestli zastupitelstvo 
města může vyzývat.  
 
Tajemník – může.   
 
Horská – já myslím, že mně je úplně jedno, jestli tam bude vyzývá nebo žádá, mně je to 
slovíčkaření jedno. Mně jde o základní věc a to je rozumně pro toto město zde dostat 
rozumné věci.  
 
Kolkop – to samozřejmě kvitujeme, to je v pořádku. Na mě to právě působí vyzývat spíš 
požádat, když už slušně a pak tam mám trošku problém s tím, ..v tomto směru plně 
podporuje úsilí krajské zastupitelky. Tak jakoby zastupitelstvo pověřuje bych možná doplnil 
než podporuje. Jinak samozřejmě děkujeme za vaši iniciativu.  
 
Horská – jestli tam tedy bude slovíčko žádá, není žádný problém a jestli pověřuje, taky s tím 
nemám problém. Protože já jsem ještě neřekla jednu důležitou věc. Tohle měla být jenom 
základna. Odsud se mají odvíjet další diskuze, další prostě rozhovory, další jednání, která by 
zde byla sdělována na tomto zastupitelstvu a předkládána jako výsledky nějaké práce.  
 
Jílek – já jsem samozřejmě ten poslední, který by zlehčoval nezaměstnanost v Moravské 
Třebové a okolí, ale usnesení zastupitelstva by mělo být jasné, stručné, srozumitelné. A tady 
se na mě nezlobte, je to zase slohové cvičení naprosto s vágním vyzváním. Dopouštíme se 
tady stejných chyb jako v minulosti. Vyzýváme tady vedení Pardubického kraje. Kdo to je, 
komu to bude adresováno. Buď to budeme adresovat nějakému orgánu, který je podle 
zákona o krajích ustaven, a budeme od něj vyžadovat stanovisko oficiálně, a nebo z toho 
budeme dělat zase slohové cvičení. Proto já považuji za důležité, aby se ten materiál 
dopracoval, tak jak navrhuju v tom návrhu na usnesení. Příští zastupitelstvo je za měsíc. 
Myslím si, že měsíc v horizontu toho problému, který chceme řešit, je naprosto minimální 
doba. Zkuste se na to podívat, zkuste vytipovat dva tři konkrétní úkoly, pokud se to tak dá 
nazvat, které bychom měli nějak vypíchnout z toho problému a požádat radu Pardubického 
kraje, aby se tím zabývala. Nebo to může být úkol pro, pokud můžeme ukládat, asi ne, ale 
může to být výzva pro výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost, ale pojďme oslovovat 
konkrétní orgán, který nám bude muset v nějaké lhůtě odpovědět a ne psát takovéto slohové 
cvičení.  
 
Horská – vedení Pardubického kraj je v tomto případě opravdu Rada Pardubického kraje, ale 
pokud tam má zaznít Rada Pardubického kraje, tak to není problém. Nicméně zase to 
vypadá podobně jako před těmi čtyřmi lety na tom kraji. Rozměňování, rozmělňování, 
rozmělňování, slovíčkaření tak, aby se zase nic nedělo, protože nikdo není schopen a 
nechce pro to něco udělat. Dá to hodně práce něco udělat. On to může potvrdit Radko 
Martínek, který udělal velice mnoho pro to, aby zde byla průmyslová zóna a byl na těch 
začátcích, aby toto město mohlo nějak žít. Ale k tomu je potřeba opravdu dost úsilí, odvahy a 
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jít za tím. Ale ne, že pořád se bude slovíčkařit a odkládat něco. A ten výbor je zítra a 
zastupitelstvo krajské je příští týden v úterý. A pokud nezačneme hned, tak prostě máme 
problém. Zase se to bude jenom odsouvat.  
 
Kolkop – já se chci jen zeptat paní doktorky, když jste začala jednat, vy jste už přišla s 
nějakými konkrétními věcmi? Nebo se bavíme pořád jenom v obecné rovině, jako že se něco 
musí dít?   
 
Horská – já jsem měla nápady a návrhy. Chtěla jsem jednat daleko víc, než bylo možný. 
Bohužel jsem byla uťata tehdy. Jeden z těch návrhů a já ho řeknu zde veřejně, který jsem 
měla, já nevím, možná to byl science fiction pro někoho, ale já jsem měla strašně velkou 
touhu zde dostat středoškolský vysokoškoláky, protože to je to, co nám zde chybí. Tehdy 
před čtyřmi lety byla situace, kdy zde bylo možné dostat i výzkumák. A to se pak stalo v 
některých městech, to se pak uskutečnilo a mě mrzí strašně moc, že právě touto cestou se 
nejedná. Že prostě se nedělá, to je ten problém, ale ten kraj neměl zájem. My jsme na 
chvostu a prostě nechtěli. Tak jak to řekl minule ten pan Výborný na tom výboru minule, on je 
Pardubičák a Pardubice a Moravská Třebové je to prostě nezajímá, jak žijou ty lidi zde. 
Takže já se zlobím, já se zlobím tam nahoru, takže se nezlobte, že já jsem dneska taková 
naštvaná, ale opravdu už bych ráda, aby se něco dělo.  
 
Jílek – jestli jsem tomu dobře rozuměl Hano, ty se tím zabýváš minimálně 4 roky podrobně. 
Dokázala bys prostě na to příští zastupitelstvo předložit nějaký konkrétní návrhy, kterými by 
se ta Rada Pardubického kraje nebo ten výbor měl zabývat? Protože já tady opravdu 
nevidím nic konkrétního. Právě naopak. Tím, že to usnesení je takhle vágně formulováno, 
tak se to rozplizne tím víc. Pokud tam budeme mít tři konkrétní úkoly pro první fázi, tak už to 
bude muset někdo detailně probrat a bude muset odpovědět na konkrétní otázky. Já k tomu 
nemám nic jako, abych to někde nechal rozpliznout. To je to poslední, co bych chtěl udělat. 
Ale právě proto, že to je neříkám na stůl, měli jsme to pět dní předem, ale na základě tří 
nějakých map, který samozřejmě všichni známe, tak zase vyzývat nějaký fiktivní orgán, teď 
jsme to teda konkretizovali, když tvrdíte, že vedení a rada je to samé, tady ve městě to tak 
není, na kraji asi jo, takže prostě položme jim konkrétní otázky, na které budou muset 
odpovědět. To je všechno. A určitě něco v šuplíku máš.  
 
Horská – tak jak jsem řekla, ty nápady jsou. A je potřeba jednat. My nejsme ti, kteří budeme 
úkolovat kraj. Kraj je od toho, aby on má ty kompetence, on má ty možnosti, on ví kam jakým 
způsobem reagovat, na koho se zaměřit a s kým jednat dál, takže ty náměty mohu dát, mohu 
je dát támhle někde na kraji jako krajská zastupitelka jednat a já jsem zde vás požádala o 
mandát pro to, abych toto všechno mohla uskutečnit. A je to pro nás, ne pro mě.  
 
Jílek- já si myslím, že bychom si zasloužili ty nápady znát taky. Dřív než je bude znát Rada 
Pardubického kraje. Tak proč tady nebyly. Bylo to všechno jednodušší a bylo to vyřešený. 
Tak nám je pošli, ať víme, k čemu dáváme mandát.  
 
Martínek – já na to nejsem zvyklý, my technický v senátu nemáme, čímž naše jednání je 
podstatně rychlejší, než v poslanecké sněmovně. Já bych navrhl konkrétně, já si myslím, že 
by bylo asi rozumné místo „vyzývá“ dát „žádá“. To znamení první návrh změny. Potom stejně 
tak souhlasím s tím, že vedení je nekonkrétní, takže tam bych místo vedení dal Radu 
Pardubického kraje. Jinak je všechno v pořádku, to jsou konkrétní věci. A potom bych tam 
dal, tzn. Moravskotřebovsko s ostatními oblastmi kraje „tečka“. Dále žádá zastupitelstvo, 
protože pokud nebylo programové usnesení ještě schváleno zastupitelstvem, tak se v tom dá 
něco dělat. Takže jestli to máte teď na programu, což já teda nevím, ale jestli to je na 
programu teďka zastupitelstva programové prohlášení, tak bych tam dal tečku za kraje. Dále 
žádá ZPK, aby zařadilo přímo do programového prohlášení Rady Pardubického kraje tento 
bod. To znamená, aby to zařadilo přímo do toho. Takže místo toho, že by tam bylo s 
ostatními oblastmi…, ale já nevím, jestli zastupitelstvo schvaluje programové prohlášení? 
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Jenom bere na vědomí. No tak pak to může udělat. To znamená, že pak bych to udělal tak, 
že s ostatními oblastmi kraje „tečka“, dále žádá ZPK, aby tento bod zařadilo přímo do 
programového prohlášení Rady Pardubického kraje. A pak se to může projednávat na 
příštím, ty to můžeš přednést na tom dalším jednání zastupitelstva, nebo dokonce teďka na 
výboru, aby to navrhl výbor, to by bylo samozřejmě ještě lepší, a může to tam být. Takže 
tady ty tři změny, si myslím, že by to uvedly trošku do konkrétna. Ale jinak to bude ale těžké. 
Já jsem se teda o to, byl jsem dokonce dneska na pracovním úřadě, protože mě to taky 
zajímá, jak je to možný, že když je všude takové nezaměstnanost, u nás je tak 8 % a je to 
opravdu těžký. Je to teda spíš na seminář, než na debatu o čtyřech slovech, ale bohužel i 
přístup některých obyvatel naší oblasti je diametrálně odlišný od přístupu třeba obyvatel na 
Poličsku. A v tom je teda taky jeden z podstatných rozdílů. Ale to je potom už na složitější 
věc. Já bych navrhoval tyto tři úpravy a pak to podle mého názoru můžeme klidně schválit.  
 
Starosta – nechal bych tyto tři změny odhlasovat a potom schválit jako celek.  
 
Jílek – já bych chtěl jenom připomenout, že jsem dal návrh na usnesení, o kterém by se 
mělo hlasovat.  
 
Starosta – dobře, ale to je návrh poslední od kolegy Martínka. Pokud se nemýlím. Takže se 
hlasuje o posledním návrhu. Pakliže neprojde, bude se hlasovat o dalším.  
 
Jílek - To není protinávrh. To je jenom doplnění předloženého návrhu na usnesení, takže o 
protinávrhu by se mělo hlasovat jako první. A ještě teda k tomu doplnění bych měl otázku, co 
je to bod. Tento bod. Když tady v návrhu na usnesení je tento bod, tak ten bod by měl být 
nějak definován.  
 
Starosta – já jsem přesvědčený, že právě ty tři změny, co navrhl kolega Martínek, to 
napravují. To co teďka ty říkáš. Takže to si myslím, že z toho nebudeme dělat mateřskou 
školu, kde se učíme mluvit.  
 
Martínek – asi by se o návrhu kolegy Jílka mohlo hlasovat jako prvním, protože je to 
protinávrh. Kdežto já opravuju ten návrh, takže já si myslím, že správnější je skutečně 
hlasovat nejdřív o návrhu kolegy Jílka, tzn. odložit a druhý potom hlasovat o upřesnění. Já 
souhlasím s tím, že by ten bod měl být přesně popsán, což předpokládám, že kolegyně 
Horská eventuálně udělá na jednání toho výboru, pokud se tím bude zabývat zítra. Ale zas 
jako tady těžko můžeme upravovat až do kdoví jakého detailu. Navrhoval bych, aby se 
nejdříve hlasovalo o kolegovi Jílkovi, pak o mém pozměňováku a pak teprve usnesení jako 
takové.  
 
Mička – já mám jenom krátkou připomínku. Já se domnívám, že všechny tady ty názory, 
které zde padají, jdou ruku v ruce. Prioritně žádáme něco od Pardubického kraje. A já si 
myslím, že i Pardubický kraj bude očekávat, že přijdeme s vlastními podněty. Takže není 
problém, abychom v prvním kroku požádali kraj, aby to zařadil mezi priority a v dalších 
krocích se tady můžeme bavit o námětech, se kterými přijde zastupitelstvo města a posunuje 
to přes výbor dál jako vstřícné návrhy ze strany samosprávy dané oblasti.  
 
Jílek – já se omlouvám za zdržování, ale ten můj návrh na usnesení vůbec nevylučuje 
hlasování o tom usnesení původním. Ten to pouze rozšiřuje. Takže tam je ten návrh na 
usnesení Zastupitelstvo města ukládá radě města dopracovat analýzu nezaměstnanosti v 
oblasti Moravskotřebovska a navrhnout konkrétní seznam opatření, který by měla provést 
Rada Pardubického kraje k vyrovnání ekonomické situace s ostatními částmi Pardubického 
kraje. Takže i pokud by byl schválen původní nebo rozšířený návrh na usnesení, tohle je 
normálně hlasovatelné, a předpokládám, že chceme, abychom ty konkrétní úkoly měli 
rozpracované detailně, abychom věděli důvody té nezaměstnanosti zde.  
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Horská – já znovu říkám, jenom že žádám o mandát a toto všechno postupně se zde bude 
doplňovat a dávat. Vždyť v zastupitelstvu krajském se mnou je Mirek Jurenka, který se mnou 
bude v tomto směru také spolupracovat a vše vám tady budeme předávat. A to je to 
doplnění, o které ty žádáš. To všechno tady bude postupně dáváno na stůl.  

Blahová – já si nejsem jistá, jestli o návrhu kolegy Jílka je nutné hlasovat jako o protinávrhu, 
protože my jsme dostali na stůl vlastně jeho návrh jako tisk č. 19. Takže my teď můžeme 
hlasovat o tomto tisku a následně o tvém tisku jako tisku č. 19, který jsme zařadili teď za tu 
osmičku a vzájemně se to nevylučuje, se domnívám.  

Martínek – já jsem to špatně pochopil, tak se kolegovi Jílkovi omlouvám, já měl pocit, že 
navrhuje zatím to neprojednávat a připravit to pořádně příště. Takže jinak souhlasím s tím, 
co moje předřečnice tady řekla.  

Mačát – tak já jsem to zas pochopil tak, že pokud teda schválíme usnesení, které je podle 
návrhu paní Horské, upraveno podle pana Martínka, tak je zbytečné hlasovat o dalším 
usnesení ke stejné věci. Přece nemůžeme přijmout dvě usnesení k témuž. To je jenom jiná 
formulace, co pan Jílek tam navrhuje. Čili pokud schválíme toto usnesení, tak už další nemá 
smysl.  

Starosta – já si to myslím taky v tuhle chvíli, že to hlasování o návrhu pana kolegy Jílka, že 
pokud bude přijata takhle změna, co navrhuje kolega Martínek, tak pak je to bezpředmětné. 
Důležitý je to, že to dneska neodložíme možná a že se s tím bude pracovat tak, aby to mohlo 
být projednáváno v orgánech kraje. To si myslím, že je na prvním místě. Jestliže nás čas 
trochu tlačí, samozřejmě že tlačí, tak zítra mají výbor pro výchovu, vzdělávání a 
zaměstnanost, myslím si, že zítra bude i rada kraje, tak rada kraje bývá ve čtvrtek, tak je to 
jedno, ale zastupitelstvo je 14. to víme, to je pevný termín, takže do toho 14. by to tam mělo 
být zúčtováno.  

Jílek – já se omlouvám za tu mystifikaci, samozřejmě ten můj návrh není protinávrhem, ale je 
doplněním, takže by měl být podle jednacího řádu hlasován jako druhý normálně dál, protože 
jeho text nevylučuje v žádném případě text toho usnesení, které je předkládáno v tisku č. 8.  

Kolkop – já jsem chtěl požádat o vysvětlení, co je na tom návrhu pana Jílka bezpředmětné. 
Právě mě to nějak nejde do hlavy.  

Starosta – já nevím, co na to mám říct. Já už jsem to řekl.  

Mačát – já jsem jenom chtěl, abychom to uzavřeli, pojďme hlasovat teda o každým, i když je 
to nesmyls, ale to je jedno. Čili schválíme první a pak budeme hlasovat o druhým.   

Pro doplnění Martínek – 18, 1 se zdržel 

  
Pro žádá - 18 
Přijato usnesení č. 536/Z/060217 
 
Tisk č. 19 - Komentář k tisku č. 8  
 
Tisk č. 9 - Závěrečná rozpočtová úprava 2016 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 512/Z/060217 
 
Tisk č. 10 - Změna výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 513/Z/060217 
 
Tisk č. 11 - Vklad majetku města do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska 
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Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 514/Z/060217 
 
Tisk č. 12 - Prodej pozemků parc. č. 2936/175, 2936/176, 2936/177 průmyslová 
zóna    
 
Jurenka – tak já bych nejdříve chtěl říct, že jsem rád, že se tam něco děje, protože to místo 
je opravdu nebezpečný, co se týká parkování těch aut teďka na té ulici. A chtěl bych se 
zeptat, zda bude součástí kupní smlouvy závazek kupujícího vybudovat parkoviště a v jakém 
časovém horizontu.  
Starosta – já si nejsem jist, jestli je to tam teďka nějak termínováno. Termíny tam nejsou, ale 
není problém je tam zapracovat. Jestli máte nějaký konkrétní návrh časový, tak nemusíte to 
říkat dneska, můžeme se o tom třeba potom nějak pobavit.    

Kolkop – jak pan kolega řekl, je tam ten problém velkej, takže já bych tam doporučil nějaký 
časový horizont. Ať máme jistotu, že buď to vybudují, nebo ty pozemky vrátí městu.  

Starosta – já s tím problém taky nemám, tak navrhněte. To tady budeme o tom jenom mluvit 
a navrhněte nějaký časový úsek. Je to otázka, jestli je to reálné, nebo to není reálné. Já 
nejsem stavař, jenomže ta stavba není složitá. Je to vybudování parkoviště před těmi 
firmami. Rozšíření spíš.   

Jílek – já bych navrhl, abychom to usnesení rozšířili o klauzuli ve smlouvě, kde by existovalo 
předkupní právo město, pokud ten kupující nevybuduje do dvou let a nezkolauduje 
parkoviště na předmětném pozemku.  

Starosta – tzn. zpětný odkup za stejnou cenu, ano?  

Mačát – já si myslím, že všechny ty firmy mají zájem tam co nejrychleji to parkování řešit a 
vybudovat to parkoviště. My s nimi budeme o tom termínu jednat, to co navrhuje pan Jílek, si 
myslím, že není problém, abychom tam zapracovali.  

Mazalová – předkupní právo to neřeší.  

Starosta – takhle se prodávají pozemky normálně na bytovou výstavbu. A mají tam ty 
prodávající města a obce takovou vazbu. Já jsem nemluvit o předkupním právu, já jsem 
mluvil o zpětném odkupu.   

Martínek – tady to asi nerozhodneme, to je potřeba právně posoudit. Tak já si myslím, že to 
je tam jasně daný a nechme, odbor majetku to ví, tak aby když bude zpracovávat tu 
smlouvu, aby to tam dal, ale v míře takové, aby to bylo v souladu s právem. Abychom tam 
nedávali teďka nějaký úkoly, který nejdou splnit.  

Starosta – stejně ty smlouvy budou ještě schvalovány. Takže je prostor pro to to prostě do 
preciznosti dovést ten obsah tý smlouvy.  

Mazalová – přidat usnesení: ZM ukládá OMM zapracovat do smluv povinnost kupujících 
vybudovat na předmětných pozemcích parkoviště, a to do 2 let od uzavření kupních smluv. 

Mačát – pokud by tam byl ještě ten požadavek na to předkupní právo, to tam samozřejmě 
může být zapracováno, ale to se nespojuje s tím termínem. Tzn. jenom pro případ, že by to 
chtěli prodat někomu jinému, což je teoretická možnost. Ale jestli to chceme tam zapracovat, 
tak samozřejmě to tam být může. Ale není možné to spojovat s termínem.  

  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 518/Z/060217 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 519/Z/060217 
Pro schvaluje - 19 
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Přijato usnesení č. 520/Z/060217 
Pro ukládá - 19 
Přijato usnesení č. 533/Z/060217 
 
Tisk č. 13 - Prodej pozemku pod trafostanicí v Boršově        
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 515/Z/060217 
 
Tisk č. 14 - Prodej podílu na pozemku parc. č. 1117 na ul. Sluneční v Moravské 
Třebové   
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 516/Z/060217 
 
Tisk č. 15 - Prodej pozemku parc. č. 3633/15, Sušice  
Horáková – já jsem se chtěla zeptat o upřesnění, to jsou naši sousedi. Oni tedy jim ta 
zahrada nepatřila celý roky, co tam bydlí? Takže z toho neplatili nájem? Tak to je zajímavý. 
Starosta – oni, pokud si to pamatuju, žili v dobré víře, že to vlastní. A pak se zjistilo 
zaměřením zřejmě, že to tak není.  

  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 517/Z/060217 
 
Tisk č. 16 - Podání žádosti o koupi p.p.č. 2936/1 a p.p.č. 2936/54 průmyslová zóna  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 521/Z/060217 
 
Tisk č. 17 - Výkup pozemků pro kontejnerové stání, ochranný val a terénní úpravy  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 522/Z/060217 
 
Tisk č. 18 - Změny Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a změny Stanov 
dobrovolného svazku obcí 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 523/Z/060217 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 524/Z/060217 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 525/Z/060217 
 
Tisk č. 20 - Zápis z jednání k možnému využití objektu čp. 634, ul. Svitavská  
Starosta – jenom podotýkám, že jsme domluveni s doc. Kolejkou, že bude předložena studie 
na využití toho objektu. Já jsem si dovolil ho upozornit, že tam nutně musí být navržena režie 
provozu a dovolil jsem si podotknout, že ten materiál by měl být tak lákavý a vyčerpávající, 
aby nás to odradilo od demolice. Jestli to teda můžu říct takhle jednoduše zkresleně. Takže 
uvidíme, jak nám to bude do konce února předloženo, pak samozřejmě to projde orgány 
města. Tzn. rada a zastupitelstvo klasicky.  

  
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 532/Z/060217 
 
Mička – já mám dvě poznámky. Já se ještě vrátím k tisku č. 8. Nepochopil jsem, proč jsme 
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neschválili usnesení, který předkládal kolega Jílek, protože jsem řekli chceme něco po 
Pardubickém kraji, aby zařadil podporu našeho území mezi své priority a druhým usnesením 
jsme zbourali to, že my se na tom budeme aktivně podílet. Já jsem tomu nerozuměl teda 
proč takhle hlasujeme. To je první připomínka. Pak mám dotaz na vedení města, který se 
týká situace zde v Moravské Třebové, a to ovzduší. Víme, co bylo v průběhu ledna za 
„kalamity“ v ovzduší v některých případech vyhlášení smogové situace na různých částech 
republiky. Já jsem si pročítal samozřejmě, jaký jsou podmínky pro vyhlášení smogové 
situace v rámci daného území, jaká jsou pravidla. Z toho mi vyplynulo, že řekněme pro tohle 
území nic jaksi zákonná podmínka nebyla. Nicméně se chci zeptat, jestli město má 
zpracovanou nějakou strategii ochrany obyvatelstva, informování obyvatelstva, případně 
zvýšeného výskytu polétavého prachu v ovzduší. Ono to vypadá, že je to celkem banalita, 
nicméně když jsem se podíval do statistik za loňský rok a za letošní, tak jenom pro vaši 
informaci, v roce 2016 jsme v rámci celé České republiky obsadili 26. místo v počtu 
překročení imisních limitů. A zatímco v Havířově byla maximální koncentrace v minulém roce 
230, tak u nás to bylo skoro 160. Čili my se tady těmito hodnotami velmi přibližujeme i té 
lokalitě Moravskoslezského kraje a přitom samozřejmě o tom nevíme, a tváříme se, že se 
nás nic netýká. V letošním roce už bylo u nás jenom v Moravské Třebové 18 x překročen 
imisní limit tady toho polétavého prachu. Připomínám, že jsou 24 hodinové průměry. Čili z 
mé strany je dotaz, jestli v tomhle město něco má připraveno a jestliže nemá, co s tím 
budeme dál dělat.  
 
Starosta – já sám za sebe řeknu, že jsem se tím problémem taky zabýval na základě dotazu 
pana Rody z Nerudovy ulice, takže jsem požádal OŽP o stanovisko a vysvětlení. Bylo 
zpracováno v minulém týdnu, tuším už 25., tak jsem to panu Rodovi postoupil, dneska jsem 
dostal další dotaz od něho, který jsem zase postoupil na OŽP, tam se tím zabývá paní 
Motlová. Nicméně faktem je, že taková malá města, jako jsme my, nemají vlastní krizové 
plány jak bojovat s imisemi polétavého prachu a pokud mně paměť slouží, tak ani Moravská 
Třebová takový plán nikdy neměla. Takže je to samozřejmě určitě možná na zvážení, ale 
nevím, do jaké míry s tím pracovat. Protože pokud by se něco stalo v rámci kraje, tak určitě 
budeme požádáni o nějaké varování našich občanů cestou kraje nebo MŽP. Já to nechci 
zahánět někam do outu, jenom říkám, že to je prostě stav, ať se nám to líbí nebo ne.  
 
Martínek – já jenom využiju téhle situace, protože budu ve čtvrtek jednat s paní ministryní o 
novém financování škol, tak kdyby zde přítomní, protože je jich zde hodně, z přítomných 
zastupitelů a dalších, kteří to mají na starosti, tak pokud budete mít nějaké připomínky k 
novému financování, tak prosím, abyste mi je do středy doručili. Konkrétně co se týká vašich 
škol.  
 
Starosta – tady by se mohli nejlépe vyjádřit samotní ředitelé škol. Já si myslím, že je nám to 
známo, jak se to nastavení chystá, že to nebude na žáka, ale bude to na odučené hodiny ve 
škole, když to teda hodně zestručňuju. Takže domnívám se, že zejména školy menší a malé 
na tom budou lépe. Mohlo by to trošku pomoct i nám, protože přestane boj o prvňáčky 
takovej, že to až někdy bylo těžko pro mě pochopitelné. Sám se tady školstvím zabývám od 
roku 2006, kdy jsem přišel do samosprávy, takže něco malinko si z toho ještě pamatuju. 
Když jsem jednal s řediteli škol a přemlouval jsem je, aby cukli z počtu nabíraných prvňáčků, 
protože nám hoří účast na základní škole jedna a poté co jsme předloni schválili, že 
zachováme všechny tři základní školy, tak si dost dobře nemůžeme dovolit jako zřizovatel 
nenaplnit, byť v jedné škole, třeba tu první třídu. Takže to jenom tak signalizuji, že tím 
problém nekončí. Ale jak se to financování podaří otočit, až teda od roku 2018 si myslím, 
otázka je, jestli se to vůbec podaří schválit, protože své řeknou parlamentní volby na podzim 
a bude-li vůle nové vlády.  
 
Jílek – já bych měl dotaz k poslednímu jednání zastupitelstva. Ještě zůstaly nezodpovězeny 
nějaké otázky. Jednak jsme se nedozvěděli, kdo projektoval demolici toho dětského oddělní, 
protože na to nebylo zodpovězeno a je tady citace, že to sdělíme dodatečně a zatím nic 
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sděleno nebylo. A druhá věc je k té variantě, která by spočívala v úpravě toho projektu tak, 
aby se dalo odděleně zdemolovat, teda snést, abych byl přesnější, to nevýznamné křídlo 
budovy a ponechat ten vstupní prostor s tou aulou. Jestli je to staticky vůbec proveditelné a 
tak dále, jestli se na tom tedy pracuje nebo jestli je to u ledu.  
 
Starosta – domnívám se osobně sám za sebe, že dokud se nerozhodne, jestli je to 
památkou nebo není, tak jsou tyhle ty úkony, který jistě taky stojí nějaký prostředky, tak jsou 
předčasný. Aspoň to je podle mého názoru takhle. Pokud to bude prohlášeno památkou, tak 
je to jasný, jaká bude budoucnost toho objektu a pakliže ne, tak pak se pojďme bavit o té či 
oné možnosti. I v souvislosti s tou studií, která má být předložena panem doc. Kolejkou.  
 
Jílek – která firma teda udělala ten projekt? 
 
Starosta – já to z hlavy nevím.  
 
Jílek - no ale tos nám říkal v listopadu, že to z hlavy nevíš a že nám to sdělíš.  
 
Starosta – když jsem to říkal, tak jsem asi měl pravdu, že jsem to nevěděl. Ale já to nechci 
zlehčovat. Samozřejmě, žes tu odpověď měl včas dostat. Takže se za to teda omlouvám, že 
jsme tu informaci nedodali. Kdyby tady byl dneska Netolický Mirek, tak by na to mohl 
odpovědět, ale on dneska není v pracovním procesu. Takže to napravíme v nejbližších 
dnech. Nejsem si jistej, jestli to nebyla firma Bisa, které vlastně měla i provádět demolici. 
Bisa Hradec Králové, ta vyhrála výběrové řízení. Ale dáme to oficiálně ještě.  
 
Kolkop – v této souvislosti já jsem se chtěl zeptat, zda stále je platná smlouva s firmou Bisa 
na demolici nebo byla zrušena? 
 
Starosta – zatím zrušena nebyla. Měl by tam být dodatek, ale já ho neviděl, nebo si 
nepamatuju, tak to ověříme taky.  
 
Horáková – já jsem se chtěla zeptat paní ředitelky technických služeb, že ke mně přišlo 
několik dotazů, že se plánuje jiné třídění a svoz odpadů a od kdy. Tak nevím, jak mám na to 
odpovídat.  
 
Horčíková - určitě ten systém není na to, abych ho vysvětlovala teď a tady. Je tam několik 
kroků, které by měly vést k tomu, že občané budou snad nuceni třídit dobře, protože se to 
projeví na jejich financích. Ty body budou velmi podrobně distribuovány do domácností 
písemnou formou a budou na webu řekněme během týdne, čtrnácti dnů. A ten systém sám o 
sobě půjde do finále někdy v polovině roku, ale už teď od března, dubna budou první 
jednotlivé kroky, kdy budeme občany informovat o těch jednotlivých krocích. Opravdu to je 
jakoby na dlouho, ta škála těch úkonů je široká. Sledujte stránky technických služeb, stránky 
města a myslím si, že v tom březnu přijde obálka s nějakými doklady, kódy a s popisem. 
 
Starosta – takže vyčkejte prosím dalších zdrojů informací na stránkách města.   
 
Odehnal – já jenom na paní ředitelku, protože 13. března, jestli jsem dobře četl, by to mělo 
zastupitelstvo projednávat tento materiál ke svozu toho komunálního odpadu, je to tak?  
 
Tajemník – na jednání ZM 13.3. bude projednáván nový plán odpadového hospodářství. To 
je zásadní materiál a to co diskutujete teď, tak schválila už rada města jako prováděcí 
záležitost.  
 
Kolkop – já bych se s dovolením vrátil ještě k objektu na Svitavské. V tuhle chvíli vlastně 
objekt není prohlášen památkou, ale my ani nevíme, jestli bude nebo nebude, v každém 
případě jako řádný hospodář by se mělo město o ten objekt stále starat jako by to kulturní 
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památka mohla být. Proto se ptám, jak bude zajištěna střecha, která stále ještě řešena 
nebyla a zatéká tam. Děkuji.   
 
Starosta – já jenom dodám, že město nemá žádnou povinnost se starat o jakýkoli objekt, 
který má být jako prohlášen za památku. To je trošku nadsazeno. Pakliže se tak stane, tak 
samozřejmě město se starat musí. Teďka maximálně zabezpečujeme objekt proti vnikání 
nepovolaných osob. Doteď nám tam lezou děcka, výrostci, a to vlastně bylo důvodem, to 
ohrožení jejich bezpečnosti při tom, že se tam pohybuj, důvodem pro to, že nás to svedlo 
minulý leden vloni k rozhodnutí o demolici. Já už dál nevím, co k tomu říct.  
 
Mačát – já to chci potvrdit, že dokud prostě ten objekt stojí, tak je naše povinnost se o něj 
starat. Zejména zabezpečit proti nějakému neštěstí nebo nějakému úrazu. Ale samozřejmě i 
to, aby nedocházelo k nějakému značenému znehodnocení, zdevastování toho objektu. 
Takže my s tím samozřejmě musíme počítat i v rozpočtu a bude tam navržena částka tady 
na to, abychom se o to mohli starat. Co se týče toho projektu, tak jsem dohledal, že to byla ta 
Bisa pane Jílek.  
 
Starosta – tím považuji ten dotaz za vyřízený.  
 
Kolkop – chtěl bych se ještě zeptat, zda už se učinily nějaké kroky k nápravě sítí na lokalitě 
Strážnického nebo se čeká na lepší počasí?   
 
Starosta – to se řeší, to jsme objednali my a pak budeme vymáhat škodu po zhotoviteli, který 
udělal chybu.  
 
Kolkop – a kdy to půjdou do dražby?  
 
Starosta – spěje to k tomu, aby ty pozemky mohly v dubnu do dražby.  
 
Mička – já mám jenom poslední, jestli se tedy jako město budeme zabývat otázkou životního 
prostředí. Tzn. na základě podkladů OŽP by mělo město potom si stanovit, jestli budeme 
činit nějaké kroky ke zlepšení životního prostředí zde, či nikoliv nebo nezjistíme možné 
příčiny, ale myslím, že bychom měli stav vyhodnotit a říci ano, pustíme se třeba do 
kotlíkového programu nebo podpory výměny tady těchto prvků. A nebo prostě tady na to 
nemáme prostředky. Ale myslím si, že jenom tak že to tady zazní, tím bychom to neměli 
uzavřít.   
 
Starosta – já se domnívám, že by se tenhle podět měl projednat na úseku vedení případně 
rady města za účasti vedoucího OŽP pana Báči případně paní Motlové, které ta věc přesně 
spadá do gesce. Takže musí se to posoudit z různých stran, protože nás to taky něco bude 
stát. Je otázka, jestli to má význam pro takový malý město a přínos, nebo nemá. To teďka 
neumím posoudit.  
 
Zemánek – já mám informativní věc především členům zastupitelstva, ode dneška je na části 
webu města jsou k dispozici všechny dokumenty, které byly vloženy do tubusu do věže 
radnice. A ta adresa webová je taková, že se místo www dá tubusy a jinak to zůstane stejné 
a dostanete se na dokumenty. 
 
Mačát – dlouho jsme se nebavili o tisku č. 8, tak já bych ještě k tomu, jak tady pan Mička se 
ptal, proč jsme hlasovali, jak jsme hlasovali, já to beru tak, že prvořadé je vyzvat Pardubický 
kraj, aby oni aktivně se snažili pomoci našemu regionu. To co máme udělat my, nebo co 
chceme po Pardubickém kraji, to samozřejmě musíme taky, a v současné době se odrážíme 
při tom od platného strategického plánu rozvoje města, který má ve svém akčním plánu pod 
označením pól č. 3 – Město plně rozvíjející svůj ekonomický potenciál, má několik bodů, co 
by se mělo udělat pro to, zejména teda dopravní infrastruktura, průmyslové zóny atd., my nic 
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moc jiného nevymyslíme. Proto jsme taky jednali třeba i s premiérem Sobotkou o průmyslové 
zóně jako o vládním projektu. Proto jednáme pravidelně o D43 a D35 atd. Ale samozřejmě 
znovu to probereme a uděláme takovou jako analýzu toho, co máme navrženo. Jinak 
začneme pracovat na novém strategickém plánu rozvoje města. Chtěli bychom na to využít 
dotaci, takže jsme podali žádost o dotaci, teď zpracováváme zadávací dokumentaci na to a 
bude probíhat VŘ na zpracovatele. Ta dotace je poměrně vysoká, takže Rádi bychom získali 
skutečně kvalitního partnera a dodavatele pro zpracování tady toho plánu a samozřejmě 
jedním z nejdůležitějších bodů tam bude ten ekonomický rozvoj.  
 
Kolkop – já jsem se chtěl ještě zeptat na jednu věc, a to stav zimní údržby během měsíce 
ledna. Jestli to byla jako maximální kapacita, kterou dokážeme vyvinout, co se týče údržby, 
nebo máme nějaké rezervy. Protože od spousty lidí se mi donesla jejich nespokojenost. 
Sjízdnost komunikací, parkování atd. Děkuji.  
 
Starosta – my jsme na vedení dnes také probírali údržbu komunikací a chodníků. Já bych 
rád vyzval paní jednatelku technických služeb, aby se vyjádřila. Nicméně dostala dneska 
úkol, aby nám do 7. předložila rozsah činnosti na tomto úseku práce od čtvrtku do dnešního 
dne. Protože z našeho hlediska ta situace byla velmi riziková v ulicích na chodnících a 
přiznám se, že jsem taky moc neviděl, že by někde se sypalo apod. Protože se domníváme, 
že bylo potřeba, když to řeknu mírně, velmi zintenzivnit kování na silnicích a hlavně 
chodnících, protože to klouzalo. Kdo chodí pěšky, tak si to zkusil na vlastní kůži. Já jsem se 
takhle natáhl týden před tím, možná i svojí vlastní vinou, že jsem byl nepozornej, ale 
skutečně teďka to bylo asi nejhorší za poslední týdny, od čtvrtku do neděle.   
 
Horčíková – teď jsem trošku zmatená. Tomáš se ptal na leden, teď jste mluvil o únoru, 
protože v lednu jsme tu situaci probírali celkem s jiným teda pro mě výsledkem. Nicméně 
plán zimní údržby popisuje poměrně podrobně kolik techniky a jakých lidí je k dispozici. Je to 
stejné jako jiné roky. Ne stejný je zima. Všichni kdo mají ruce, nohy jsou na zimní údržbě. 
Neděláme v podstatě kromě svozu odpadu a běžných servisových prací nic jinýho. Všichni 
kdo trošku vládnou nějakou silou nebo technikou, tak jsou v terénu. Vyjíždí ve 3 – 4 ráno. 
Intervaly stále trvám na tom, že stíháme. Jestli prohrnou ve 4 hodiny a je spad ledovatky, tak 
prostě za dvě hodiny je ta situace jiná stejný. Jsme na telefonu denně, lidi volají, reagujeme 
na podněty občanů. Myslím si, že na 99 % všech podnětů tam jedeme, konkrétně tu situaci 
dotáhneme. Úplně mě zaráží tvrzení, že nejsme vidět v silnicích a kde teda všichni jsou. 
Prohrnujou 10 hodin denně. Neprohrnují v noci.  
 
Kolkop – takže nemáte žádné rezervy? 
 
Horčíková – i ty externí zdroje prostě jsou, využíváme techniky, odváží se sníh. Spadlo 
sněhu co nespadlo pět let. Takže jestli má někdo pocit, že kolem parkoviště je bariéra sněhu 
ano, sníh spadl. Pokud prostě si řekneme, že sníh chceme odvézt z města, tak ho pojďme 
odvézt, já s tím nemám problém, zorganizujeme to, ale furt si myslím, že prostě je to zima. 
Schůdnost a sjízdnost si myslím, že je zajištěna. Samozřejmě určitě na chodníku budou 
nějaké zmrazky, to se asi nepodaří nikdy stoprocentně. Další věc, která prostě je nepříjemná 
jsou různý spady ze střech, výrony který namrzají, což je prostě věcí vlastníků domů. Tohle 
nikdo neřeší. Žádný vlastník tohleto neřeší. Takže když spadne sníh ze střechy, tak mi 
zavolá paní večer, že tam spadl sníh ze střechy, ať to jedeme odhrnout. Nikdo z těch domů k 
tomu nevyjde. Do toho řešíme pocit všech těch lidí dotčených zimou, že mají sníh blízko 
domu, že ho mají blízko branky a že nemůže se dostat do auta, a že ho má na autě. Jako to 
opravdu není v silách myslím si nikoho. Takže odpověď ano, všichni jsou venku a všichni 
dělají zimní údržbu.  
 
Starosta – já se nechci pouštět do diskuzí, jestli se uklízelo dobře nebo nedostatečně nebo 
přiměřeně. My o tom budeme mluvit ve středu při jednání o rozpočtu. To si necháme až na 
osobní jednání s paní jednatelkou.  
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Kolkop – já jsem měl na mysli především sjízdnost komunikací. Hlavní tahy s tím, že ještě 
jsem teda pochopil, že externí zdroje jsou taky zapojeny? 

Horčíková – ano.  

Starosta – děkuji za přítomnost, příští jednání ZM je 13.03.2017.  

  
 
 
Konec 16:45 
 
V Moravské Třebové 06.02.2017 
Zapsala: Bc. Petra Jiroušová 
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