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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, která se konala dne  19. června 2017 od 15:00 

hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni: 20 členů ZM (dle prezenční listiny), tajemník MěÚ 
 
Omluveni: Mgr. Martínek 
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová  
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 598/Z/190617 - 627/Z/190617 
 
Návrhová komise: Mgr. Váger, L. Truhlář, Ing. Jílek 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bc. Bártová, Ing. Mička  
 
 
Tisk č. 1 - Pozvánka, program jednání zastupitelstva města 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 598/Z/190617 
Pro volí - 19 
Přijato usnesení č. 626/Z/190617 
Pro volí - 20 
Přijato usnesení č. 627/Z/190617 
 
Tisk č. 2 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 614/Z/190617 
 
Tisk č. 3 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7.6.2017 
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 615/Z/190617 
 
Tisk č. 4 - Zápis z VSR-52 
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 616/Z/190617 
 
Tisk č. 5 - Jednání finančního výboru zastupitelstva města 
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 617/Z/190617 
 
Tisk č. 6 - Závěrečný účet a rozbor hospodaření Města Moravská Třebová za rok 
2016 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 599/Z/190617 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 600/Z/190617 
Pro bere na vědomí - 20 
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Přijato usnesení č. 618/Z/190617 
 
Tisk č. 7 - Účetní závěrka města Moravská Třebová za rok 2016 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 601/Z/190617 
 
Tisk č. 8 - Rozbor hospodaření města k 30.04.2017 a návrh rozpočtových úprav 
Mička – rozbor hospodaření doporučil finanční výbor na svém jednání minulé pondělí. 
Bohužel na tom jednání nebo v tom rozboru hospodaření a návrhu rozpočtových úprav 
nebyla zařazena akce zázemí na Knížecí louce. Takže já myslím, že by to chtělo nějakým 
způsobem okomentovat. Z mé strany v této fázi mám dva dotazy, a to proč a na jakém 
základě do VŘ vstoupilo RTS Brno. Při zakázce kolem 5 milionů to beru jako naprosto 
nestandartní a proč byly obeslány jen místní firmy. Domnívám se, je to můj laický pohled, že 
žádná z firem nemá zkušenosti s modulovým systémem výstavby.  
 
Netolický – po konzultaci s RTS Brno, která patří ke špičkovým dodavatelům zadávacích 
řízení v České republice, jsme nakonec dospěli k závěru, že nejvhodnějším způsobem 
soutěže, a po odsouhlasení tohoto přístupu ve vedení a následně v radě města, bude, když 
se budou soutěžit zednické práce a ty práce s tím související, kde se dá očekávat na základě 
zkušeností z minula a ještě ze začátku letošního roku, větší úspora finančních prostředků. 
Na RTS jsme se obrátili z toho důvodu, že součástí toho dodání od vítěze jsou nejen ty 
práce stavební, ale je tam i formou subdodávky řešeno dodání toho modulárního systému.  
 
Starosta – ještě prosím druhou otázku k tomu, proč byly osloveny jenom naše domácí firmy.  
 
Netolický – právě z toho důvodu, že záměrem bylo, aby se o tu zakázku ucházely firmy z 
Moravské Třebové, které by řešily dodávku toho modulárního systému formou subdodávky. 
Bylo to zveřejněno na webu města jako všechny zakázky tohoto typu, takže bylo to volně 
přístupné.  
 
Starosta – já k tomu jednom doplním, že je to obvyklou praxí, že oslovujeme převážně 
domácí firmy, byť v některých případech domácí firmy o některou zakázku se stalo, že 
neměli zájem z kapacitních důvodů, nicméně je to veřejná zakázka a mohl se kdokoli do VŘ 
řádně přihlásil. K té RTS řeknu jenom sám za sebe, že je to renomovaná firma, se kterou 
máme velmi dobré zkušenosti v posledních letech, takže nebyl důvod o žádných 
pochybnostech. My jsme chtěli jít tou nejsprávnější cestou.  
 
Mačát – já bych to doplnil, abych to víc ujasnil. Na těch místních firmách byla vždy v 
zastupitelstvu shoda oslovovat místní firmy. Ten argument, že za firma není zkušená co se 
týče realizace nějakých modulárních systémů, to není podmínka, protože stejně to je 
subdodávka. Čili tam musí mít zkušenosti ten subdodavatel, kterej má stejný podmínky ať to 
realizuje v tom celým objemu jakákoli jiná firma. To v podstatě není možný, aby to dal jinam.  
 
Jurenka – já jsem byl v komisi, která to hodnotila nějakým způsobem, seděli jsme nad tím 
dlouhou dobu a poprosil bych pana Netolickýho, kdyby nám řekl, jaký závěry jsme měli. 
Tuším, že jsme tam říkali nějaký tři body a ten jeden bod byl rozdělenej na A a B. Takže jaký 
body jsme říkali, že předložíte radě, protože tohle jednak ta komise a jednak to vybrání a 
jednak to rozhodnutí není jednoduchý, tak bych chtěl, aby to tady padlo nahlas, o čem jsme 
se tam bavili. 
 
Netolický – je to přesně jak říká pan Jurenka, ta debata byla dlouhá, zvažovaly se všechny 
varianty a možnosti. Nakonec z toho vykrystalizovaly tři takové základní, tyto varianty byly 
předloženy současně se závěry z hodnocení do rady města. Varianta jedna spočívala v tom, 
že se ta soutěž zruší, vyhlásí se nové VŘ a uvidíme, jak to dopadne. Co vycházelo jako 
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negativum z tohodle postupu je ta věc, že máme dotaci schválenou od PK z října loňského 
roku a není jasné za jakých podmínek a zdali by kraj nám ji umožnil přesunout. To je věc 
dalšího jednání. Další varianta byla pokusit se dohodou snížit rozsah dodávaných prací 
stavebních. Nakonec tato varianta byla radou města vybrána. A další varianta byla celou 
soutěž zrušit a soutěžit ji jiným způsobem. Např. na konečné parametry té stavby.  
 
Starosta – já jenom doplním, že ten milion, co jsme dostali od kraje je vázán tím, že ho 
musíme vyúčtovat do konce letošního roku. A nikde není napsáno, že ho můžeme dostat i na 
příští rok. To bych připomněl na prvním místě. Na druhým místě bych chtěl připomenout, že 
asi o 450 tisíc se ta cena dostala níže, než se předpokládalo a mám informaci z dneška 
čerstvou, paní Ing. Buriánková mě prosím doplní, že na tento objekt by se na celý vztahovalo 
vrácení DPH, což by znamenalo při tom objemu milion korun a nějaký drobný, takže v 
podstatě jsme na svých. Ale to se jen tak opticky tváří. A je tam ještě dvěstětisícová rezerva 
na nějaké nenadálé výdaje. Takže teoreticky se do těch peněz můžeme vejít. Máme za to, 
že ta akce by se měla dokončit co nejdříve, že na to veřejnost čeká a ta výbava technická 
tam prostě na to místo patří. Nehledě na to, že ta celá lokalita Knížecí louka si zaslouží 
takové vybavení tam. Protože to bude pěkný a bude to sloužit lidem. Víte, jaká je tam 
návštěvnost, že je vysoká zejména o víkendech a myslím si, že to tak má být. Takže bych 
rád vás poprosil dámy a pánové, abyste to ještě jednou zvážili a abyste podpořili tenhle 
záměr, abychom mohli pokračovat v dalších pracech.  
 
Buriánková – varianta, o které mluvil pan starosta, vychází z toho, že se začíná diskutovat o 
možnostech, jakým způsobem se ten objekt bude provozovat jednou z možných variant je 
pronájem tohoto objektu ať už vlastní obchodní společnosti nebo jinému provozovateli a v 
tomto případě je možné uplatnit DPH z těch nákladů na vybudování tohoto objektu při 
zachování toho režimu po dobu 10 let. My momentálně zpracováváme stanovisko společně s 
daňovou poradkyní, abychom měli přesně ty podklady k tomu, abychom mohli k tomuto 
přikročit a to by znamenalo, že by se náklady o celé DPH z té stavby městu snížily.  
 
Mička – obecně pořád jsem se nedozvěděl, na jakém základě do toho byla zatažena firma 
RTS. Nenašel jsem žádné usnesení rady, které by zmocnilo v rámci této zakázky. Pro mě 
principiálně, už jsme debatovali na zastupitelstvu, že výše nákladů na tady to zázemí nebo 
objem je vysoký, nicméně po tom minulém jednání zastupitelstva, kdy nám k tomu dali 
komentář i nově ustavený architekt, kdy s tou danou strukturou, koncepcí a kombinací dřeva 
a skla a tak dále, tak nás v podstatě přesvědčil k tomu, aby se to takto realizovalo. Tady v 
rámci komentáře už jsou navrženy změny sundání opláštění, zase jenom aby se ušetřilo. Já 
beru, že ty prostředky na to byly vyčleněny velmi vysoké, a za mou osobu s nějakým 
navýšením souhlasit v této fázi nebudu. To bych se radši přikláněl k tomu, aby se udělalo 
nové výběrové řízení a tato akce se zrušila a kdyžtak vysoutěžila na podzim.    
 
Starosta – já se vyjádřím jenom krátce. To, proč jsme vzali RTS tady zaznělo. A na druhé 
straně znovu opakuju, že pakliže půjdeme tou cestou, že zrušíme VŘ, tak to letos už 
nepostavíme. Takže znovu vás nabádám dámy a pánové k tomu, aby zvítězil zdravý rozum. 
Nevidím dost dobře pádný důvod, proč bychom to měli odkládat na příští rok. Vzpomínáte si 
na rok 2014, kdy jsme tu Knížecí louku otevřeli, bylo to měsíc před volbama a byli jsme 
obviňováni, že jsme to udělali schválně. Já znovu říkám, že to nebylo schválně, bylo to 
závislé tehdy na přílivu dotačních prostředků. Takže aby se totéž neopakovalo příští rok, tak 
mám další argument, proč to udělat ještě letos. A znovu říkám je to pro všechny, je to pro 
lidi, je to pro veřejnost pro nás, pro vás. Takže já se znovu přimlouvám za to, abychom tomu 
dali zelenou. Včera jste na internetu mohli spatřit statistiku nárůstu investic v ČR o 67 % v 
letošním roce a to je prostě obrovský nárůst. Takže je nabíledni, že některé stavební 
zakázky už se nepodaří dostat někde na 50 % nějaké předpokládané projektované ceny. 
Tohle je zrovna případ, že ta zakázka je vyšší, než jsme si mysleli. Ale není to zase takové 
strašná rána. Jenom dám do srovnání, že jsme např. soutěžili povrch na ul. Svitavské, 
rekonstrukce komunikace od Moravy po J. K. Tyla, tak tam jsme ušetřili téměř dva a půl 
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milionu. Takže to rozhodně není vyhození peněz, to co tady řešíme. Je to skutečně pro 
rozvoj města velmi potřebné.  
Mačát – já jsem chtěl dodat, že není reálné, že novým VŘ bychom dosáhli snížení ceny. 
Potom hrozí, že nestihneme letos realizaci a s tím souvisí to, že nestihneme letos vyčerpat 
dotaci Pardubického kraje, která zatím je milion a my věříme tomu a je to předjednáno s 
panem hejtmanem, že se nám to podaří navýšit. A argumentujeme tím, že se zakázky 
zdražily a že bychom potřebovali další podporu od kraje. Takže celkově bychom se připravili, 
já to odhaduju o 1,5 milionu dotaci.  

Starosta – já jenom doplním, že jsem s panem hejtmanem osobně jednal o další pomoci, 
kterou máme přislíbenu a o které bude rozhodovat rada kraje během září. Původně se mělo 
rozhodovat v červnu a nicméně dali přednost větším investicím a v září budou rozdělovat to, 
co zbyde. A já jsem přesvědčen, že pan hejtman do větru nemluvil a že město ještě něco 
málo dostane. Kolik to jsme neřešili, to by bylo velmi předčasně, ale věřím tomu, že nás kraj 
v tomto záměru také podpoří.   

Kolkop – já bych se chtěl zeptat, na kolika dalších veřejných zakázkách se podílela firma 
RTS, co se týče zakázek malého rozsahu a dále jaký je podíl subdodávky z celkové ceny 
díla toho zázemí. 

Starosta – na to já nejsme schopen dát teď odpověď. To jistě uznáte.  

Netolický – s firmou RTS spolupracuje město dlouhodobě, já myslím déle než nějakých 15 
let. Pan Vrbka je jedním z autorů zákona o veřejných zakázkách, zakladatelem firmy, takže 
já bych nerozporoval jejich kvality. My se snažíme je využívat pro zakázky, které nejsou 
úplně standartní nebo jsou složitější právě z toho důvodu, že obzvlášť nový zákon má velké 
množství úskalí, které ještě nejsou judikovány a nejsou stoprocentně jasné i z těch seminářů, 
které jsme absolvovali. Na některé věci jsou různé názory, není ještě ta praxe od doby 
účinnosti toho zákona, což je říjen 2016, jednoznačná. Proto jsme, a je to i uvedeno v 
důvodové zprávě, pro radu města, když schvalovala zahájení tohoto zadávacího řízení, firmu 
RTS oslovili. Z hlavy teď nejsem schopný říct, kolik je podíl které části v té zakázce, ale 
samozřejmě to není problém písemně dodat tuto zprávu.  

Kolkop – já jsem se ptal kolik VŘ v letošním roce firma RTS dělala pro město Moravská 
Třebová. A pak by mě zajímalo, v čem je tato zakázka nestandardní.  

Netolický – ta odpověď kolik zadávacích řízení firma RTS pro město zpracovala vám 
dodáme, nevím přesně z hlavy teď. Nestandartní není možná přesně ten výraz nebo 
odpovídající. Jde o to, že ta zakázka je složitější v tom, že se jedná o kombinaci stavebních 
prací a subdodávky.  

Mačát – pan Mička se ptal na to, jestli to projednávala rada to zadání RTS. Ano, 
projednávala. Nevím, jestli bylo přesně takové usnesení, že pověřujeme, ale byl materiál v 
radě, že to VŘ bude dělat RTS. Případně pošleme písemně, stejně jako jsou ty počty 
zakázek. To tady fakt není možný seriózně odpovědět.  

Netolický – je to součástí důvodové zprávy, členové RM jsou informováni, jak to bude 
probíhat.  

Mička – nevím, jak bude probíhat hlasování, já jsem svůj názor sdělil, na druhou stranu 
nechci, aby byl blokován nebo napaden celý tento tisk. Navrhl bych rozdělit hlasování na dva 
kroky. Samostatně hlasovat o navýšení této investiční akce.  

Buriánková – takto je to podle mě možné.  

Protinávrh – 10, proti 8, 2 se zdrželi  

  
Pro schvaluje - 11 
Přijato usnesení č. 602/Z/190617 
Pro bere na vědomí - 11 
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Přijato usnesení č. 619/Z/190617 
 
Tisk č. 9 - Zpráva o přezkoumání hospodaření a ZÚ 2016 DSO Českomoravské 
pomezí 
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 620/Z/190617 
 
Tisk č. 10 - Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o komunálním 
odpadu 
Mička – jsem byl letos v únoru ten, který tady rozpoutal debatu ohledně kvality ovzduší, 
takže mi dovolte, abych se krátce k tomu vyjádřil. Chtěl bych poděkovat panu Ing. Báčovi za 
materiál, aspoň máme představu o tom, k čemu se zavázala vláda, jak regulovat emise v 
rámci programu zlepšování a něco potom k té smogové situaci. Máme tady celou oblast, kde 
můžeme cokoli dělat. Já jsem možná očekával, že nám rada zrovna řekne, že se tím 
budeme zabývat, že to nevezmeme jenom na vědomí, ale že bychom měli v oblastech, ve 
kterých můžeme začít pracovat na zlepšení stavu životního prostředí ve městě a předcházet 
výskytu smogových situací, které občas během zimních měsíců nastanou. Když se 
podíváme na ten výběr opatření, které se nás mohou dotýkat v rámci té první části programu 
zlepšení kvality, je to vliv automobilové dopravy, což se píše, že to je ta největší zátěž. Mě by 
třeba zajímalo, jakým způsobem způsobem se podílí 35 tady na zhoršování kvality. Jestli 
jsou nějaké parametry, které se dají vytáhnout, jestli snížení rychlosti přispěje ke snížení 
výskytu emisí. Čili myslím si, že to je jedna oblast, kde z dlouhodobého hlediska můžeme s 
něčím pracovat. V rámci toho materiálu jsou to selektivní zákazy vjezdu dopravy. 
Kdybychom to řešili v dubnu, nebo lépe řečeno jedním z bodů je také zapojení územního 
plánování. Čili kdybychom měli nastavená jasný pravidla, tak i v rámci povolování určitých 
akcí, např. v rámci dalšího materiálu Udánky, tak už i město, potažmo státní správa, by jela v 
rámci daných regulativů. Píše se zde o ochraně zdraví výsadbou liniové zeleně. Zase 
klasický příklad školka Jiráskova. Je to čtyři roky nebo tři, kdy se udělala rekonstrukce, 
vysázeli se tam stromky, za ty čtyři roky vyrostli asi o 20 cm. V podstatě ty děti tou zátěží 
dopravy, která je jak z Rehau a do budoucna se dá očekávat i z firmy Atek do Udánek, 
prostě ty děti jsou tam zatíženy dopravou. Ta zeleň tomu nenapomáhá. Dřív tam byly 
vzrostlé keře a clonily pobyt dětí v dané přírodě. Zmínil jsem územní plánování jako jedna z 
hlavních oblastí, kde ty regulativy mohou být. Jsou tam i další oblasti. Vliv stacionálních 
zdrojů. Tady se taky domnívám, že město může zpracovat opatření, vytipovat zdroje, 
pomáhat občanům v rámci „kotlíkových vyhlášek“. Poslední z věcí, které jsou realizovatelné, 
a to asi musí být tlak města. Jestliže povolíme vjezd nákladní dopravy, tak ta doprava by 
měla být třeba na plyn, LPG nebo SNG. Aby zátěž ve městě se neustále snižovala. Takže to 
je ta první oblast. Druhá oblast smogové situace. Principiálně se domnívám, že i tady, byť 
jsme se dočetli, že smogová situace se vyhlašuje v rámci aglomerací nebo zón, nicméně my 
zde máme v Moravské Třebové stanici měřící a můžeme i její hodnoty používat ve prospěch 
občanů. Ať už je to informace do školek, aby sami si vyhledávali v těch krizových měsících 
na smog alarm a podobných aplikací hlídali, informace občanům ze strany úřadu, že tady je 
smog v takové a takové zátěži, aby omezili pohyb atd. Z mého pohledu to, co jsme tady 
obdrželi, můžeme na to připravit návrhy jak krátkodobé, tak dlouhodobé a z mého pohledu 
tedy vyplývá tím pádem i návrh, že by kromě toho, že to bereme na vědomí, že by rada měla 
dostat úkol připravit návrh plánu opatření k ochraně životního prostředí dle předložených 
oblastí.  
 
Starosta – já ti nechci oponovat, ono se to dobře poslouchá, ale bohužel realita je taková, 
jaká je. My neumíme vyloučit nákladní dopravu přes město. Dobře víte, co to dělá s městem, 
pokud se opravují mosty na 35, že nám to jezdilo přes město, co to je za ohromnou zátěž. 
Dneska, když jsme vyhlašovali osobnosti města, pana Ing. Metyšek, tak si vzpomněl při své 
řeči, jak je dobře, že jsme ten obchvat tehdá schválili. Tu jižní variantu oproti té severní, která 
by nenastala možná ještě ani dnes, kdybychom do toho tehdá v tom 90 nešli. To je prostě 
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neřešitelný. To si můžeme poplakat na hrudi, poplácat se na zádech, ale prostě to je 
neřešitelný. To nám tady nikdo nepomůže. Můžeme to nějakým způsobem minimalizovat, 
můžeme vymyslet nějakou hlásnou službu, nějaká varování do škol, do veřejnosti, to určitě 
jsme schopni něco řešit, ale nečekejte s tím, že se tady dají prosadit nějaké razantní změny. 
To je utopie. Je to věcí názoru každého z nás co se dá, co se nedá, ale je to dlouhodobá 
záležitost. Já se k tomu nestavím záporně.  
Mačát – Miloš Mička zmínil, že by očekával od rady města jak návrh krátkodobých, tak 
dlouhodobých opatření. Já podle mého názoru, pokud se jedná o krátkodobá opatření a 
máte někdo nějakej návrh nebo námět, tak ať to nezůstane jenom na radě města, ale 
pojďme společně něco navrhnout. My očekáváme návrhy od všech zastupitelů. Můžete se 
aktivně podílet na tom. Co se týče těch dlouhodobých záměrů, tak naše představa je, že 
budou součástí zpracování strategického plánu rozvoje města nového, který vlastně by měl 
se začít dělat v letošním roce. Vázne to na schválení zadávací dokumentace pro VŘ, kde ten 
dozorový orgán náš návrh na tu zadávací dokumentaci připomínkoval a tlačí nás do toho, 
abychom vše soutěžili na cenu a my bychom to neradi soutěžili jenom na cenu. A to se nám 
nedaří dohodnout. Teď tam budeme posílat další návrh. Uvidíme, jak na to budou reagovat. 
Jinak tam je na tento projekt vysoká dotace, kterou jsme dostali, teď jde o to, aby ty peníze 
byly účelně využity. Očekávám, že součástí bude i řešení problému ochrany ovzduší. 
Abychom teď jako rada něco vytvářeli, já bych to nedoporučoval, já bych to nechal skutečně 
potom na tom týmu, který bude pracovat na strategickým plánu rozvoje města a podstatnou 
roli tam bude hrát i výbor pro strategický rozvoj města, který bude do toho velmi intenzivně 
zapojen do té tvorby.  

Starosta – automobilová doprava je věc jedna, co nám tady otravuje vzduch, ale vemte si, 
čím doma lidé topí. Podívejte se, jak to vypadá nad Udánkama směrem k sídlišti. To by 
jeden padnul, co my tam musíme dýchat. Je to i o tom, co můžeme z titulu zákonné právní 
úpravy dělat už dneska. Jestli můžeme kontrolovat, čím lidé v domácnostech topí atd. 
Vstupovat do obydlí atd. Myslím si, že se to tady posunulo taky, tak všechno souvisí se vším 
a jak říkal pan kolega Mačát, je to o tý strategii. Takže bych se taky přimluvil za to, aby to 
nebylo nějaké živelné, ale aby se ty podněty a ty návrhy sbíraly a pak se s tím pracovalo 
týmově.   

Mička – já jsem to samozřejmě posunul na radu z jediného důvodu, protože je to výkonný 
orgán. Na druhou stranu pokud rada zřídí komise, já se nebráním k účasti v ní, která by 
mohla předložit podněty týkající se zlepšení životního prostředí. Mluvím tady o tom, že vláda 
se k něčemu přihlásila, že tady máme do roku 2020 něco zlepšit, byť v rámci Moravské 
Třebové to nejsou významný procenta, ale nemůžeme se tvářit v tom, že nebudeme nic dělat 
a že prostě to bereme jenom na vědomí. Proto o tom tady mluvím. A jestli rada ustaví komisi 
a může se do ní přihlásit kdokoli a z ní můžou vyjít podněty třeba i jako budoucí součást 
strategického plánu v oblasti životního prostředí ve městě.  

Mačát – to je právě to, co bych nerad. Takhle úkolovat radu takovým rozsáhlým materiálem, 
to nedovedu to uchopit, pokud rada může, tak vytvořit komisi, tak bych to usnesení viděl 
takto, ale takhle natvrdo dávat, že má být zpracovaný strategický dokument, to se mi fakt 
nelíbí.  

Starosta – já jenom doplním, že máme komisi pro životní prostředí, takže nechť ta komise se 
činí a vy jako zastupitelé do ní můžete docházet a předkládat tam různé iniciativy a návrhy. 
Já se dovolím připojit se k názoru pana kolegy Mačáta, protože se mi to zdá rozumný. 
Nicméně padl návrh a budeme o něm hlasovat.  

Pro uložit RM předložit opatření k ochraně životního prostředí – 10, proti 2, 8 se zdrželo  

  
Pro schvaluje - 16 
Přijato usnesení č. 603/Z/190617 
 
Tisk č. 11 - Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová, kterou se stanoví 
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systém komunitního kompostování 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 604/Z/190617 
 
Tisk č. 12 - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05. Vznik 
smogové situace a její vyhlašování. 
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 621/Z/190617 
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 622/Z/190617 
Pro ukládá - 10 
 
Tisk č. 13 - Vyjádření stavebního úřadu ke stavbě PKKZ v Udánkách 
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 623/Z/190617 
 
Tisk č. 14 - Nabytí artefaktu do majetku města  
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 605/Z/190617 
 
Tisk č. 15 - Vklad majetku města do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 606/Z/190617 
 
Tisk č. 16 - Návrh na podání žádosti na změnu průběhu katastrální hranice 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 607/Z/190617 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 608/Z/190617 
 
Tisk č. 17 - Návrh na bezúplatný převod pozemku parc.č. 2055/131, ul. Strážnického 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 609/Z/190617 
 
Tisk č. 18 - Smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt č. 8, ul. Hřebečská č. o. 3 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 610/Z/190617 
Pro ruší - 20 
Přijato usnesení č. 625/Z/190617 
 
Tisk č. 19 - Informace z dražby   
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 624/Z/190617 
 
Tisk č. 20 - Prodej pozemku parc. č. 1950/1, ul. Jevíčská    
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 611/Z/190617 
 
Tisk č. 21 - Prodej pozemků v Boršově        
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Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 612/Z/190617 
 
Tisk č. 22 - Prodej bytové jednotky 169/3 na ul. Cihlářově č. o. 8  
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 613/Z/190617 

 
Různé:  
 
Starosta – připomínám, že jsme dnes ve 14 hodin v obřadní síni ocenili dva občany města 
jako osobnosti města za rok 2016. Jsou to pánové Ing. Karel Metyš a JUDr. Jan Vermousek. 
Bylo to poprvé, co jsme ocenili dvě osoby najednou a bylo to poprvé tuším, co se tak dělo na 
obřadní síni budovy radnice. Někteří zastupitelé tam byli, takže byli přímými účastníky, takže 
domnívám se, že se to celkem povedlo to provést tak slavnostně, aby ti vyznamenaní měli 
z toho takový pocit a myslím si, že nebudu mluvit jenom za sebe, že ti pánové oba byli velmi 
spokojení a ocenění si velice váží. Stejně jako si, doufám, město váží jejich celoživotní 
práce. Budou nějaké fotografie na webu města, dáme do zpravodaje informaci.  
 
Blahová – já bych chtěla požádat vedení města nebo město, jestli by bylo možné iniciovat 
opět po lezech vznik inforočenky. Vlastně takové brožurky toho materiálu. Já vím, že ho, už 
je to tři čtyři roky minimálně, že to celé vydávala firma Chas, že to byla jejich iniciativa. Ale 
vím, že jsme to probírali i na kontrolním výboru, občas i veřejnost ptá se po tom, i my to 
hodně využíváme. Jestli by bylo možné, aby město to nějak iniciovalo, kdyžtak i přispělo 
nějakým způsobem na to vydání. Myslím, že by se to hodilo.  
 
Starosta – my jsme se tím už taky zabývali. Já si osobně myslím, že to je dobrá věc. 
Rozhodně to je dobrá věc a pořád ti lidé jsou zvyklí na tu tištěnou formu těch informací. 
Nicméně jsme se dozvěděli, že tu inforočenku vyráběl Chas a že se ty firmy, které tam byly 
uváděné, že se na tom nějakým způsobem finančně spolupodílely. A údajně proč to Chas 
přestal dělat, byla ztráta zájmu těchto firem. Nicméně je to k nějaké diskuzi, k nějakému 
řešení určitě, tak doporučuje se tím nějak zabývat a zkusit tu cestu prozkoumat, pokud 
nějaká existuje a pokud se na tom firmy nebudou chtít spolupodílet, tak je řešení, že si to 
město zaplatí. To je taky varianta. Pak je otázka co budeme chtít, jak budeme chtít a co nás 
to bude stát. Já osobně jsem tomu nakloněn.  
Jen si dovolím připomenout, že v pátek 23.6. se koná významná akce, my jsme tomu říkávali 
Obejmutí města, teď se tomu říká Školy pro město, takže si vás dovoluji pozvat, pokud 
budete mít čas. Každá škola nějakým způsobem přispívá k programu.  

 
Konec 16:30 
 
V Moravské Třebové 19.06.2017 
Zapsala: Bc. Petra Jiroušová  

 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Mgr. Bc. Lenka Bártová   Ing. Miloš Mička 

   
 


