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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, která se konala dne  16. listopadu 2017 od 16:00 

hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni: 19 členů ZM (dle prezenční listiny) 
 
Omluveni: Mgr. Bc. Bártová, RNDr. Ošťádal 
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Odehnalová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 669/Z/161117 - 673/Z/161117 
 
Návrhová komise: Ing. König, J. Odehnal, M. Jurenka 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Kolkop, M. Horáková 
 
 
Tisk č. 1 - Pozvánka, program jednání zastupitelstva města 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 669/Z/161117 
Pro volí - 19 
Přijato usnesení č. 671/Z/161117 
Pro volí - 18 
Přijato usnesení č. 672/Z/161117 
 
Podněty a připomínky občanů:  
 
Charvát – Dobrý den, nerad vás zdržuju a omlouvám se za to, jestli ta moje řeč bude trochu 
nesouvislá, protože už nejsem zvyklý mluvit do mikrofonu. Nicméně v létě se stalo něco, co 
já nemůžu jen tak přejít. V létě v červenci jsem jel do práce a zastavil jsem se o bagr. Z 
bagru jsem vytáhl řidiče, zeptal jsem se, co se děje. Řekl mi, ať se na to zeptám pana 
stavbyvedoucího, což byl nějakej mladej klučina, kterej stál opodál. Ten bagr byl na 
Svitavské, jedná se o rekonstrukci Svitavské. Dobře, byla to stavební firma M silnice, měla 
nějakou zakázku od města, zrekonstruovat Svitavskou. Pan stavitel mi vysvětlil, co a jak se 
bude dít, ujistil mě, že nějakým způsobem zajistí dopravní obslužnost naší firmy a že snad 
všechno proběhne v pohodě. Musím říct, že doopravdy proběhlo, že jsem přes nějaký 
drobný omezení s něma žádnej konflikt neměli, všechno proběhlo.  Nicméně neodpustil jsem 
si napsat na město kousavý mail, něco ve smyslu, jestli už došlo město tak daleko, že staví 
načerno. Z následné komunikace od městských úředníků jsem pochopil, že je všechno v 
naprostém pořádku, všichni všechny informovali a já si akorát stěžuju, protože jsem 
stěžovatel. A nebo jak se pak ještě doslech bokem, tak jsem ještě zahájil nějakej předvolební 
boj. Nejsem stěžovatel, já nemíním nikomu psát někde nějaký stížnosti, nějaký udání nebo 
něco, ale prostě tohle mě zvedlo ze židle. Nás nikdo dopředu neinformoval. A prostě takhle 
to přece nejde. Z té dokumentace jsem se dozvěděl, že vlastně investor jako město se té 
povinnosti informovat zainteresované strany vykroutilo tím, že tuto povinnost delegovalo na 
dodavatele, na cizí firmu, na lidi, kterým je to dění ve městě víte asi u čeho. To přece není 
možný. Dodatečně teďka zpětně ex post už nic nevyřešíme, ale byl bych velice rád, když 
město bude investovat další takovouhle nějakou liniovou stavbu, kde zasáhnete do života, do 
dopravní obslužnosti firem nebo občanů, tak aby se z toho ten investor to město 
nevykroutilo, ale aby aspoň emailem, aspoň smskou, aspoň rozhodnutím o té uzavírce 
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poslané mailem, ty dotčený firmy nebo majitelé domů informovali. To je jedna část. Druhá 
připomínka, kterou mám, je ten výsledek. Stavba skončila, bylo to výborný, přijela tam firma, 
která dělala dopravní značení a namalovala mně před barák červený pruhy. Tak jsem volal 
na odbor dopravy, co to má znamenat, co to vůbec znamená pro naší firmu, a na odboru 
dopravy nic nevěděli. Červený pruhy, to dopravní značení, všechny ty značky tam byly 
udělaný načerno. Bavíme se o srpnu. To příslušné povolení a rozhodnutí, nevím jestli je 
město vůbec ještě má teďka, ale v září je ještě nemělo. Vůbec nechápu ty lidi, kteří to 
vymysleli, na co při tom mysleli. Vy nevíte, že k nám do firem jezdí auta, jezdí tam 
zásobování, je potřeba tam skládat nějaký nějaký komponenty, ze kterých pracujem? My 
jsme tady 25 let jako firma. Tohle jsme si opravdu nezasloužili. Bez jakékoli informace, bez 
jakéhokoli projednání jestli nám to vadí, nevadí, nebo co to pro nás bude znamenat. Nic. 
Máme před barákem červený pruhy. Za tohle Vám opravdu děkuju. A odpověď teďka 
nečekám. Já prostě doufám, že někdo z města přijde a řekne mně, co bude dál.  
 
Starosta – děkuji, určitě se odpovědi dostane. Řekl bych vyčerpávající. Já o tom problému 
jsem se taky dozvěděl samozřejmě. Byla už tehdy v tom srpnu hodně vzrušená debata. 
Nejenom z vaší firmy, ale i z jiných provozovatelů, obchodů a podobně. Takže si dovolím 
teda říct, že se vyjádříme vyčerpávajícím způsobem dodatečně. 
 
Trunečka – dobrý den, já bych si dovolil poznámku k tomu bodu jednání, a to je demolice 
dětské nemocnice. Předpokládám, že to pouze jako zastupitelé vezmete na vědomí, tak 
jenom abyste věděli, že občané také vezmou na vědomí, jakým způsobem jste naložili s tou 
peticí. Další věcí teda, je mi dost divné, že když se ví, že na ministerstvu kultury ještě je tahle 
věc v řešení u pana ministra, tak si myslím, že je dost sprostý nepočkat na to vyjádření od 
pana ministra. Tak jenom chci asi popřát občanům města to, aby když tady vznikla taková 
díra v zástavbě, aby se snad jednou naplnila něčím duchapřítomným pro občany tohoto 
města. Děkuji za pozornost.   
 
Smítal – jestli bych mohl, dost dobře jsem nepochopil, proč občané byli pozváni na diskuzi o 
nějaké petici, že je něco zbouraného. Osobně jsem hrozně zklamanej, že toto zastupitelstvo 
vůbec nechali zrušit budovu, která byla jako první česká stavěna v tomto městě, protože byla 
stavěna jako okresní výbor. Ne nějaká nemocnice, kde se furt píše nemocnice, nemocnice, 
furt je to pro mě okres. Je to smutné a hodně by mě zajímalo, co s tím toto zastupitelstvo 
hodlá udělat s tím prostorem, když už. Doufám, že to bude hodně dobře prodaný, protože 
jinak to dost smrdí. Chtěl bych znovu upozornit na to, že to zastupitelstvo kdysi schválilo a 
tvrdí, že to nejde, ale podle mě to pořád jde. Bazén, říká se školní, protože tady jinej není, 
byl schválen ve 20 m, což znamení pro toto město, pro tyto obyvatele a pro tuto mládež, že 
nemůžou závodit, nemůžou nic. Stále kvůli pár milionům, protože tady jsou lidi, kteří neumí 
přemýšlet dopředu. Kdysi někteří lidi říkali, že studovali demografii, ale s Třebovou to nemá 
nic společnýho, z toho tady děláte vesnici. To je minimálně 15 let dozadu. Tady nikdy nic 15 
let nebude kvůli plavání, kvůli závodění. Měli byste se nad tím zamyslet a zkusit to jinak. Já 
jsem tady přišel jenom kvůli tomu, protože jsem to považoval jako provokaci od vás, že 
vypíšete zasedání kolem tzv. petice, když je to zbouraný. Je to smutné. Děkuji vám.  
 
Starosta – taky děkuji. Já jenom sdělím, že zastupitelstvo, resp. rada a vedení města 
postupuje podle zákona. Pakliže s něčím nesouhlasíte, tak je potřeba podívat se do zákona.  
 
Smítal – i tak je to smutné. 
 
Starosta – co se týká bazénu, tak dobře víte, že jsme neuspěli s žádostí o dotaci v prvním 
pololetí na bazén na rekonstrukci. Nebyla schválena ta 20 m délka bazénu, ale 17 m s 
dalšímu doplňky. Potom byl v červenci otevřen další dotační titul znovu, tamten byl zrušen, a 
bohužel tam už nebyly bazény školní, což nám udělalo velký problém. A nakonec jsme 
nedávno museli z havarijních důvodů zavřít stávající školní bazén. Nicméně máme v záměru 
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v příštím roce ten stávající školní bazén opravit. Buď s nějakou dotací, nebo i bez ní. Ale 
máme odhodlání se do toho pustit.  
Smítal – jediné o čem se bavím, to já všechno chápu, to jsem všechno slyšel, ale mě zajímá, 
kdy tady bude bazén 25 m, aby zdejší obyvatelé, aby toto město mohlo se tvářit, že můžou 
závodit. Kdysi se tady hádal Sandrik s Hedvou, ti takovej bazén, ti takovej a dokonce nikdy 
se nemohlo v tom bazénu, kterej měl 50 m závodit, protože byl udělanej kónicky. A to samý 
teď vytváříte. Malou věc na nic. Zkuste jednou se zamyslet a třeba opravdu přidat pár 
milionů, možná ubrat třeba úřadu, nebo já nevím někomu, aby tady se mohlo něco rozvíjet. 
Pořád děláte z tohoto maloměsto, skoro vesnici. 

Starosta – já bych se tady do té polemiky nepouštěl. Bohužel, pro mě bohužel, bylo 
rozhodnuto zastupitelstvem, tuším už v loňském roce, že bude 17 m. Bylo nás asi jen 5 nebo 
6, kteří jsme hlasovali pro tu variantu 25 m bazén. Bohužel to tak dopadlo, dneska je hotová 
projektová dokumentace. Jsme připraveni po schválení rozpočtu začít stavět a udělat 
výběrové řízení na dodavatele. Domnívám se osobně, že naděje na změnu je v tomto 
případě naprosto mizivá. Ale buďme rádi aspoň za to, si myslím.  

  
 
Tisk č. 2 - Petice proti demolici dětské nemocnice 
 
Tajemník – já bych si dovolil omluvit dvě administrativní chyby v důvodové zprávě. Jedna se 
týká termínu, kdy o této záležitosti jednala rada města. Někteří z vás, kteří jste dostali 
písemné materiály, tam máte uvedeno 30.11. správný termín je 30.10. A druhý nedostatek 
se týká termínu, kdy proběhlo zasedání zastupitelstva, které schválilo demolici, a to správně 
bylo 14.3.2016. V té důvodové zprávě je napsáno 2017. Nicméně z logiky věci asi to bylo 
všem jasné.  
Jurenka – já bych měl prosbičku. Mám protinávrh na usnesení, a to v tom směru, že bych 
chtěl, aby se hlasovalo pouze o textu: ZM konstatuje, že demolice objektu dětské nemocnice 
probíhá v souladu s usnesením zastupitelstva. A vypustit ten zbytek „a žádost o jeho zrušení 
považuje za předmětnou“. Rád bych ještě k tomu doplnil, nevím, v důvodové zprávě my jsme 
hlasovali ještě o jednom tisku, který jsem předkládal já z 28.11., kde jsme měli tisk o zrušení 
demolice, protože jsme se domnívali, že je to na místě. V důvodové zprávě to uvedený není 
a jen pro zajímavost pro zrušení demolice bylo 7 lidí, proti bylo 5 a 6 se zdrželo. To jsou 
jenom věci, který si myslím, že by tam teoreticky měly být z mého pohledu. Ale to je jenom v 
důvodové zprávě. Jinak ten protinávrh jsem přečetl, tak jak jsem ho přečetl. Je to jenom 
vypuštění té „žádost o jeho zrušení považuje za předmětnou“.  

Mička – já tuhle žádost podpořím, nicméně by mělo někde v usnesení také zaznít, že jsme 
se zabývali peticí a mám dojem, že už někdy jsme petici řešili a to usnesení by mělo být 
doplněno, že ZM bere na vědomí předloženou petici proti demolici dětské nemocnice.  

Martínek – já v podstatě si myslím taky, že by tam mělo být, že bereme na vědomí, protože 
pro to to projednáváme. Stejně tak nemám nic proti tomu, co tady říkal pan kolega Jurenka, 
protože to podstatné je v té první části. Pro pořádek bych chtěl říct, že o osudu dětské 
nemocnice se nerozhodlo teď, ale rozhodlo se zhruba v roce 2010, kdy město neakceptovalo 
možnost ucházet se o evropské peníze. A od toho okamžiku bylo jasné, jak to s nemocnicí 
dopadne, protože bylo jasné, že město na ten objekt nemůže dostat takový peníze, jako 
tehdy mohlo dostat.  

Starosta – děkuji. Já bych jenom doplnil, že to nebylo to v roce 2010, ale v roce 2007, kdy 
jsme neuspěli, sice o jeden hlas, ale neuspěli s tímto projektem. Ještě k té petici pane kolego 
Jurenko, my musíme, jak řekl kolega Mička, k té petici zaujmout nějaké stanovisko. To je ze 
zákona.  

Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 670/Z/161117 
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Pro konstatuje - 19 
Přijato usnesení č. 673/Z/161117 
 
Různé:  
 
Jílek – já mám dvě drobnosti, první, omlouvám se, mohl by někdo přečíst text usnesení, 
které jsme teď odhlasovali? 
 
Tajemník – zastupitelstvo města bere na vědomí petici proti demolici dětské nemocnice. 
Zastupitelstvo města konstatuje, že demolice objektu dětské nemocnice probíhá v souladu s 
usnesením zastupitelstva.  

Jílek – nechtěl jsem už k tomu vystupovat, protože jsme se tím zabývali na minulém jednání 
zastupitelstva, ale Pavel Charvát mě k tomu víceméně vybídnul. Ta situace na Svitavské je 
skutečně absolutně bezprecedentní a má dvě roviny. První je ta, že vůbec to dopravní 
řešení, který přineslo zásadní změnu, nebylo projednaný, schválila ho pravděpodobně rada, 
to jsem se ještě nedozvěděl, jestli vedení města nebo rada, a nebylo projednáno vůbec s 
dotčenými občany nebo firmami, kterých se bytostně dotýkalo. Ta druhá rovina spočívá v 
tom, že při vší úctě k panu projektantovi jsem si ověřil, že se ani neobtěžoval nastudovat si 
změnu technických podmínek pro značení cyklostezek, nebo resp. cyklistických pruhů na 
vozovce. Ta technická norma byla novelizována v květnu letošního roku a projekt byl 
namalován podle staré. Nikdo to nezkontroloval. Nevím, jakým způsobem to tady na městě 
probíhá, ale svalovat vinu na projektanta, to je takový alibistický. Já jsem komunikoval v té 
věci s dopravním inspektorátem. Samozřejmě, že to nemělo žádný valný význam, protože ta 
komunikace mezi městem a policií probíhá na daleko intenzivnější úrovni. A všimli jste si, že 
tam byla doplněna jedna dopravní značka, a náběhový hrany, což v podstatě problém 
nevyřešilo. Argumentovat tím, že červený pruhy se líbí přátelům z Holandska, je skutečně 
málo. Já bych velice rád, kdyby někdo, až pojedete po České republice, a nafotil podobný 
červený nesmysly, aby mně tu fotku poslal, protože já jsem nic podobnýho v České republice 
ještě neviděl.   

Starosta – já se k tomu nebudu vyjadřovat.  

Jurenka – já využiju chvilky, že tady máme dneska ještě volněji a chtěl bych se zeptat pana 
Brettschneidera. Na webu města se objevil dotaz: Plánuje město vybudování chodníku na 
silnici, která vede od vlakového nádraží směrem do městské části Udánky. Pan 
Brettschneider odpověděl, že několikrát předkládal do návrhu rozpočtu realizaci chodníku v 
Udánkách. Bohužel zastupitelstvo města neschválilo tento návrh. Tak bych se chtěl zeptat, 
kdy to bylo předloženo zastupitelům ke schválení. To bohužel nevím. Jsem předseda 
finančního výboru, tam jsme to neprojednávali a domnívám se, že tady taky ne.   

Brettschneider – předkládal jsem to do návrhu rozpočtu radě města. Vždycky před 
schválením rozpočtu. Možná, že to zastupitelstvo jsem napsal špatně, takže do návrhu rady 
města, která předkládá návrh rozpočtu zastupitelstvu. Tam se to objevilo pod čarou, takže 
nebylo to předmětem rozpočtu v daném roce. Bylo to z roku tuším 2015. Jestli to takhle 
stačí.  

Jurenka – děkuji, stačí to takhle, ale prosil bych, aby se udělala na webu oprava případně 
omluva, protože zastupitelé o tom opravdu nevědí a nemohli o tom rozhodovat.   

 Konec 16:30 
V Moravské Třebové 16.11.2017 
Zapsala: Bc. Petra Odehnalová 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Tomáš Kolkop       Milada Horáková 


