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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, která se konala dne  4. září 2017 od 15:00 hod v: 

Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni: 19 členů ZM (dle prezenční listiny), tajemník MěÚ 
 
Omluveni: Ing. König, RNDr. Ošťádal  
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Odehnalová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 628/Z/040917 - 668/Z/040917 
 
Návrhová komise: Mgr. Bc. Bártová, Mgr. Cápal, Ing. Mička  
 
Ověřovatelé zápisu: J. Odehnal, M. Jurenka  
 
 
Tisk č. 1 - Pozvánka, program jednání zastupitelstva města 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 628/Z/040917 
Pro volí - 19 
Přijato usnesení č. 665/Z/040917 
Pro volí - 19 
Přijato usnesení č. 666/Z/040917 
 
Blaha – jenom takový dotaz nebo prosba k tomu, jestli by bylo možné trošku více diskutovat 
s určitými orgány, v tomto případě se stavebním úřadem tak, aby nedocházelo k povolování 
podobných záležitostí, tak jak došlo naproti Lidlu. Je tam teďka 5 obrovských billboardů 
plechových. Já vám to dám kolovat. Jednak jsem se k tomu ohrazoval již v prosinci, kdy tam 
vznikl první z těch billboardů, že to není nic vkusného. Prvně to bylo v rovině osobní, nechám 
to kolovat, kdy ze zadní strany mám úplně zakrytý výhled z mé nemovitosti tady těmito 
billboardy. Z druhé strany ty billboardy v dnešní době komunikačních technologií jsou podle 
mě úplně zbytečné, kdy informace, které tam podnikatelé inzerují, mohou předat 
potencionálním zákazníkům jinou cestou a ne těmito billboardy. Argumentoval jsem již od 
prosince minulého roku, kdy jsem komunikoval i na krajský úřad. V Praze se stížností na 
rozhodnutí stavebního úřadu místního, že je to zátopová oblast, že množství těch noh, které 
tam jsou k těm billboardům je deset, už tvoří poměrně velkou překážku v případě zátopy, 
protože to je v zátopové oblasti, může tam dojít k zadržení velkého množství materiálu, které 
by bylo splavované a ke vzedmutí vlny, který by mohla více zaplavit budovy na ulici Údolní. 
To je jeden argument a druhý argument byl, že bezpečnost při výjezdu z Lidlu bohužel 
dostane na frak, protože když tam někdo bude číst takovéto velké reklamy, než je přečte, tak 
je zcela určitě zleva nebo zprava nabouranej jiným autem. Takže podle mě si myslím, že na 
tomto místě, v tomto rozsahu tyto reklamy jsou úplně zbytečné, a prosím, nevím, jestli k 
tomu musíme přijmout nějakou normu, tady je spíš taková normální by měla být úřednická 
chytrost, že takovéto záležitosti se nebudou dál povolovat. To je všechno, co jsem k tomu 
měl.  
 
Starosta – já bych požádal Ing. Sejbala, aby se k tomu vyjádřil. Protože k tomu dávali jste 
nějaké stanovisko, ano? Jedná se o ulici Brněnskou, v podstatě to vnímám, to co jsme teďka 
slyšeli.   
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Sejbal – těch 5 billboardů bylo umístěno na základě územního souhlasu. Naše argumenty 
jsme panu Blahovi sdělovali písemně. Je tam umístěn proti téhle sestavě ještě jeden šestý, 
který je blíže ke křižovatce, který byl v minulosti umístěn úplně samostatně a ten se nachází 
v ochranném pásmu silnice. Tady ty billboardy jsou už osazeny mimo ochranné pásmo a 
jsou sjednoceny. Dneska velké diskutované téma jsou billboardy kolem dálnic a silnic I. třídy, 
ale tyhle billboardy, který jsou umísťovaný, tak jsou umístěny přímo v městské části nebo v 
obci. Na tyhle pravidla se nevztahují a ochranné pásmo, co je z 35 u těchto billboardů je 
dodrženo. Jsou to statické billboardy, nejsou to ty pohyblivé a na těchhle billboardech jsou 
zatím reklamy místních firem, které odkazují na firmy, které jsou někde vevnitř ve městě. Nic 
víc.  

Starosta – děkuji za odpověď. Nevím, jestli uspokojila. Spíš ne. Já osobně nejsem 
nepřítelem billboardů, každý ať si zváží, jestli to bude číst nebo ne a bude riskovat nějaký 
malér za volantem. Já to nečtu, ale to je můj osobní postoj. Já nevím, jak teď dát nějaký 
návrh k tomu, jak to snížit nebo jak to do budoucna minimalizovat. Nicméně se poradíme, co 
by šlo v téhle věci podniknout. Budeš chtít písemnou odpověď od nás?  

Blaha – ne.  

Starosta – dobře. Je to na pozemcích města? 

Sejbal – ne nejsou.  

Starosta – pakliže nejsou na pozemcích města, tak je to pozemek jiného vlastníka a o to to 
bude problematičtější.  

  
Tisk č. 2 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
Mička – já mám jenom dotaz, byl jsem se tam dívat asi před týdnem a viděl jsem tam, že v té 
dané lokalitě jsou ještě zbytky základů původního objektu. Takže můj dotaz spočívá, co 
všechno bylo zahrnuto do demolice, a nebo jestli ty základy budou ještě odstraněny?  
Netolický – nedokážu to z hlavy říct, já myslím, že ten prostor je vyčištěn, dám tu zprávu 
dodatečně.  

Mička – mně šlo jenom o to, jestli tohle je konečný stav a jestli tam zůstaly základy, tak mně 
připadá, že buďto se stala někde chyba, protože nedovedu si představit, že prodáme 
pozemky nějakým budoucím vlastníkům a ti si budou muset bagrovat původní základy 
původního objektu. Takže tam mám jenom otazník, jestli to nebylo ještě doděláno. Nic víc nic 
míň.  

Starosta – bylo v projektu zahrnuta i likvidace starých základů?  

Netolický – obratem dáme dodatečně zprávu.  

  
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 651/Z/040917 
 
Tisk č. 3 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 23.08.2017 
Zemánek – navrhl bych doplnit usnesení z kontrolního výboru o usnesení, která jsou 
součástí zápisu a konkrétně přílohy č. 7, kde se hovoří o odvolání pana Hegera a jmenování 
nového člena kontrolního výboru. Z administrativních důvodů se to nedostalo do toho 
hlavního tisku do návrhu usnesení, takže bych prosil doplnit usnesení, že ZM odvolává 
Michala Hegera z kontrolního výboru zastupitelstva města z důvody změny bydliště mimo 
město Moravská Třebová a druhé usnesení ZM jmenuje Pavla Koudelku členem kontrolního 
výboru zastupitelstva města Moravská Třebová.  
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Jurenka – já bych to chtěla akorát doplnit, abychom ještě škrtli tu 7 v tom bože ZM bere na 
vědomí vč. příloh 1 – 7 a tu 7 vlastně tam vypustit. Protože tam o tom budeme hlasovat 
samostatně.  
Zemánek – ta příloha tam je 

Jurenka – ale nebereme ji na vědomí, ale samostatně ji budeme schvalovat.  

  
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 652/Z/040917 
Pro odvolává - 19 
Přijato usnesení č. 660/Z/040917 
Pro volí - 19 
Přijato usnesení č. 667/Z/040917 
 
Tisk č. 4 - Jednání finančního výboru zastupitelstva města 
 
Mička – já se omlouvám, ale nevěděl jsem, kde to zařadit, jestli až potom do různého, ale 
vzhledem k tomu, že v rámci diskuse se o těchto tématech jednalo i na FV, tak to tady s 
dovolením otevřu. Mám dotaz, v jaké fázi se nachází rekonstrukce ulice Karla Čapka. Když 
člověk sleduje vývoj prací, tak zhruba od května do začátku srpna jsem neviděl na celé ulici 
pohyb. Principielně víte, v jakém stavu ta vozovka je. Je zakryta hrubým materiálem, 
permanentně se tam práší. Je potřeba se zeptat obyvatel nejen v okolí, na Lanškrounské 
ulici, kde ty západní větry končí, co to způsobuje v oblasti daného životního prostředí. Tady 
jsem se dozvěděl, že ukončení prací mělo být v dubnu, nyní máme září, začaly se dělat 
nějaký obrubníky, stav v nedohlednu. Takže ten můj první příspěvek k tomuto materiálu se 
týká ulice Karla Čapka. Mohli bychom dostat informace jaká je skutečnost, kdo to dělá, kdy 
to bude dokončeno, jestli byl zpožděný termín, kvůli čemu byl zpožděn atd. Děkuji.  
 
Netolický – v té lokalitě probíhala výměna vodovodu a kanalizace. Byl vybrán jeden 
zhotovitel, bylo na to uspořádáno zadávací řízení společné pro dva zadavatele. Jedním z 
nich bylo město Moravská Třebová, druhým byl skupinový vodovod Moravskotřebovska. 
Práce byly ukončena na základě dodatku č. 1 schváleného radou města 30.04. 15.5. byly 
komunikace ve stavu, který byl v pořádku, byly oficiálně převzaty naším správcem 
komunikací Technickými službami a od té doby tam nepracuje nikdo pro město. Od tohoto 
okamžiku tam pracovali plynaři firma Kubík, měnila tam plynovod a přípojky a měnilo se tam 
vedení nízkého napětí. Tyto firmy měly podmínky, které jim stanovilo město, za jakých 
můžou ten zábor veřejného prostranství provést. Výměna těch obrubníků, která tam teďka 
probíhá, provádí technické služby města, je to příprava na obnovu kompletní celé té lokality 
na opravu komunikace běží zadávací řízení momentálně.   
 
Mička – to ještě v téhle době nemáme ani vysoutěženo, jak bude probíhat finální 
rekonstrukce? Jestli tomu dobře rozumím, že teprve probíhá zadávací řízení? Bylo řečeno 
minulý rok, že se to protáhne do jara letošního a máme podzim. Mně jde o to jenom, že 
nějaká ulice je zde rozkopána, chystají se rekonstrukce dalších, jsou zde objízdné trasy a 
jedna páteřní ulice je zde dva roky a jestli tam dělali týden během prázdnin, možná to je moc, 
tak potom mě zajímá, jak byla domluvena organizace práce. Z mého pohledu to neprobíhá 
správně.  
 
Netolický – město tam ve spolupráci se skupinovým vodovodem skončilo práce dnem 
předání povrchu v květnu. Od té doby tam pracují jiné subjekty. Podmínky pro jejich práci 
stanovilo město. My jsme připravili projekt pro realizaci opravy té komunikace, která se ve 
větší části délky té komunikace zachová ve stávajících parametrech, v části se to upravuje. 
Předpoklad výběru vítěze je 18. září.  
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Starosta – 18. září by měla rada schválit vítěze výběrového řízení. Chápu, že to může 
způsobit dojem, že se tam nic nedělá, já tam zase tak často nechodím nebo nejezdím, 
nicméně se dělaly všechny sítě, jak jsme to v posledních letech zavedli, aby se kopalo jenom 
jednou a dělala se finální úprava komunikace taky jenom jednou. Nicméně je to velkej úsek 
komunikace, tuším 740 m a sám souhlasím s tím, že je potřeba s tím pohnout co to nejdříve 
půjde. Ještě jak jsi naznačil, že se budou kopat další ulice, tak jenom sdělím, že s největší 
pravděpodobností se letos nebude konat na Lanškrounské, protože díky vyjednávání s 
krajem od října loňského roku se nám podařilo až 28.8. nechat schválit radě kraje plánovací 
smlouvu. Bez ní se nedá hrabat do země, protože to jistě uznáte, že by to bylo riziko. Takže 
začneme s Lanškrounskou pravděpodobně v březnu dubnu na jaře příštího roku.  

Mička – já ještě naposledy k té Karla Čapka, jestli bychom mohli dostat souhrnnou informaci 
jak byl naplánovanej harmonogram prací na další jednání zastupitelstva stačí jako 
podkladový materiál. Co se týká k tomu, co řekl teďka pan starosta, mohli bychom také 
obdržet na jednání zastupitelstva návrh nebo orientační harmonogram prací, objízdných trast 
atd., které budou souviset s tou rekonstrukcí na ulici Lanškrounské? Aby se také občané 
mohli připravit na to, co je v souvislosti s tím čeká. Ještě jsem říkal, že mám jednu 
poznámku. Také se o tom jednalo na jednání FV, ulice Svitavská. Stávající část Brněnská, 
křížení Dukelská, J. K. Tyla. Principiálně někde už proběhla k tomu možná diskuze, nicméně 
těžko se vyvrací názory nebo dotazy typu co jste to tam dělali, vy jste se zbláznili. Nevím, 
jestli to slýchám jenom já nebo i vy, nicméně jsem považoval za nutný to tady otevřít. Každý 
se shoduje na tom, že princip je dobrý, myšlenka je jasná, ochrana cyklistů, ale to nezlobte 
se na mě, to červené provedení je katastrofální. Aspoň z mého pohledu se divím, že jestli se 
k tomu vyjadřoval náš architekt, tak divím se, že tady tohle povolil. Neviděl jsem projekt, 
slyšel jsem jenom, že tam ani ta červená neměla být. Takže by mě zajímalo, jestli to nebylo 
součástí projektu, kdo to nakonec povolil. Umístění těch výstražných cedulí u Moravy, pak se 
zase sundala, nevím jestli tam bude. Vůbec to vlastní provedení ve mně vyvolává velké 
otazníky.  

Starosta – k té červené barvě jenom podotknu sám za sebe, že je to standart v mnoha 
městech a není to u nás poprvé v České republice. Za tím si musím stát, protože hodně 
cestuju a vidím to. A myslím si, že to naopak zvlášť přispívá ke zvýšení bezpečnosti. Tím, že 
to je barevně odlišeno, tak by to měli řidiči ctít. Mě to osobně nepohoršuje, mně se to 
dokonce líbí a jenom podotknu, že to je určitě v projektu a je to v rámci té studie odborné 
firmy, kterou máme již několik let zpracovanou na ulici Svitavskou a předpokládáme, že 
pokud budou peníze, tak že budem pokračovat až na průmyslovou zónu na konec města 
Svitavskou ulicí. Máme za to, že vyvolat pocit bezpečnosti a něco pro tu bezpečnost udělat 
je na prvním místě. Všechno ostatní je bokem, že nemají někteří lidé kde parkovat, to není 
argument, který by měl obstát. V okolních ulicích je místa dost. Slyšel jsme i negativa na 
tuhle část Svitavské ulice, nicméně v naprosté většině případů přes 95 % slyším názory, že 
je to dobře.   

Kolkop – já se jenom zeptám, pakliže jste říkal, že se vycházelo ze studie, která byla 
zpracovaná na celou ulici Svitavskou, proč nebyl zapracován odbočovací pruh, který tam byl 
původně navržen na konci ulice u Moravy.  

Starosta – na to neumím odpovědět. Já nejsem vševědoucí. Já předpokládám, že to 
nedovolují prostorové možnosti.  
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Netolický – zadání znělo zachovat stávající parametry chodníku, čili v tomto směru se 
nezasahovalo. Z té studie zpracované, poměrně letité, se vycházelo spíš ideově. Ona tam 
měla vedení té cyklostezky obousměrné v jednom pruhu, což nám jednak dopravní inženýři, 
jednak i zástupce centra dopravního výzkumu napadali, že to není rozumné, aby křížili ti 
cyklisté, pokud mají cíl své cesty na protější straně než kde ten společný cyklopruh vede, že 
to není pro ně bezpečné, čili jsme přikročili po debatách s lidmi, kteří se v téhle oblasti 
vyznají a rozumějí jí, k tomu, že se udělají jednosměrné vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty, 
tak jak je to uvedeno v zákoně. Prostorově tam nebylo možné umístit nic dalšího, nepovolil 
nám to dopravní policista z dopravního inspektorátu ze Svitav.  

  
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 653/Z/040917 
Pro ukládá - 19 
Přijato usnesení č. 662/Z/040917 
 
Tisk č. 5 - Rozbor hospodaření města k 30.06.2017 a návrh rozpočtových úprav 
Mička – nemám připomínky ke struktuře, mám tady pouze dotaz nebo podnět týkající se 
položek údržba zeleň, opravy komunikací. Nebo vysvětlení. Když jsem se díval do rozboru, 
tak v podstatě k 30.6. v položce opravy komunikací bylo vyčerpáno něco málo přes 8 % 
schváleného rozpočtu. Je tady zase na zamyšlení, proč k 30.6. čerpáme tak málo, když ten 
plán je daný. Z mé strany aspoň tomu nerozumím, proč bychom měli zase finišovat v 
průběhu říjen, listopad, všechno dohánět, to co bylo sjednáno. Nevím, jestli Svitavská, 
protože jsem to nenašel, byla zahrnuta tady do této položky jako velká akce, takže to bych 
rád si nechal vysvětlit. Je to možná jenom můj pocit, nicméně sem tam slyším i reakce od 
jiných lidí. Letos údržba zeleně, že se výrazně zhoršila. Bavili jsme se o tom v červnu, že se 
nestíhalo sekat, jak tráva rostla, čerpáno také nějakých 35 %. Když jsem procházel v 
červenci jak park, tak zámecké zahrady, možná jsem natrefil na období, kdy to nebylo zrovna 
posečeno, nicméně jestliže zde máme během prázdnin turistický ruch, tak předpokládám, že 
se to bude sekat častěji, tak aby ten dojem u návštěvníků byl co nejlepší. Aspoň jsem měl 
možnost vidět, když jsem byl na výletě v západních jižních Čechách, že ta města byla 
posekána, nebo že ten stav zeleně byl trochu úplně jiný. Takže to je námět na tom, jestli se 
tady dají nastavit jiná pravidla. Neznám, jak mají technické služby nastavenou četnost 
sekání, čili jestli ta je v pořádku či nikoli. Jestli v případě, že se to zvýší, by nás to stálo víc 
nebo míň nebo by to musela dělat nějaká jiná firma, já to nevím. Já to tady dávám jen jako 
námět na to, jak to vidím z pohledu občana a jak to vidí někteří návštěvníci, když sem 
přijedou. Připomenu v době slavnostní kolem chodníku J. K. Tyla prorostlý kopřivama 
nezastříhaný živý plot. V podstatě je to realita. Nevím, jestli máme dostatek lidí na údržbu 
zeleně, je to prostě námět. A jednu drobnou připomínku k tomuhle materiálu, která se týká 
zajištění oslav města. Vím, že je to hektická práce všechno zkoordinovat, nicméně v 
některých případech jenom připomínán, že by se dalo dbát na pověst i těch vystupujících, 
kteří budou umístěni na plakátech, a např. v případě pana Hájka se to moc nepovedlo. 
Protože ten se dozvěděl o tom, že má vystupovat, až z plakátu. Takže jenom připomínám, že 
vím, že je to hektická akce, ale abychom se snažili tyhle činnosti dotáhnout do úplnýho 
konce.  
 
Starosta – já začnu od konce. Pan ředitel nám vysvětlí zítra na vedení, co je na tom pravdy, 
že pan Hájek se to dozvěděl z plakátu, jak říká kolega Mička. To bych od vás rád slyšel zítra. 
Na druhé straně víte, že jsou nějaká taková úskalí, kdy nedojde k vystoupení vůbec, jako 
třeba ta Metalica v pátek. Což se prostě bohužel stává, ale já vidím hlavní problém v obsahu 
těch smluv, protože v těch smlouvách chybí sankce za to, že se něco takového stane. 
Bohužel. Tohle asi není praxí, což je škoda. Na druhou stranu bych rád poděkoval kulturním 
službám, technickým službám a dalším lidem, kteří se aktivně podíleli na organizaci a na 
průběhu oslav 760 let města, protože ty oslavy lze hodnotit jako velmi vydařené a co do 
programu, tak co do účasti všech partnerských měst, delegací a umělců. Není to skutečně 
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žádná legrace tohle dostat pod kontrolu a já jsem přesvědčenej o tom, že to bylo v pořádku, 
a že se nemáme za co stydět. Na druhou stranu někteří lidi si stěžovali, že byl hluk na 
náměstí v noci, nicméně já jsem řekl děvčatům z kulturních služeb, aby těm lidem řekli, že 
jednou za deset let se to snad dá vydržet. To nebylo způsobeno nějak úmyslně, ale 
docházelo ke zpoždění vystoupení a třeba sobota toho byla zářným příkladem. Nicméně to 
nepovažuju za takovou chybu nebo neštěstí. To je prostě souhra okolností a my s tím 
nejsme momentálně schopni nikdo nic udělat. Ten první dotaz byl k čemu? Komunikace a 
zeleň. Na valné hromadě jsme projednávali s paní jednatelkou určitou míru nespokojenosti 
se stavem ošetřování zeleně, takže nám paní jednatelka zdůvodňovala, co je tou hlavní 
příčinou, troufám si také říct v souladu s jejím názorem, že největší problém jsou lidi. Nejsou 
lidi. VPP nám spadly strašně dolů, ze 100 doporučení nastoupí tak 6 – 7 lidí a ještě u toho 
nevydrží. Je to bohužel způsobeno tím rozežraným sociálním systémem, kdy lidé nechtějí 
pracovat a nechtějí si tu práci ani hledat. Nepovažují to za prioritu. Většina z nich pracuje na 
černo různě, přilepšuje si všelijak a není to systémově v pořádku, že je ten sociální systém 
nenutí, aby si tu práci hledali. Bohužel nemáme žádné páky jako samospráva, co s tím dělat 
a musíme vycházet s tím a s těmi lidmi, které máme k dispozici. Já sám to taky vnímám 
takhle, že to není dobře, že se nám to může i vymstívat s tou zelení na těch chodnících. To 
souhlasím, že chodník na J. K. Tyla byl prorostlý trávou, to bylo něco opravdu velmi 
nevzhledného. Já jsem třeba ještě nechal pár dní před zahájením oslav vyčistit náměstí, 
protože bylo porostlé trávou a nikomu to bohužel nevadilo. Mně to vadilo, protože jsem tady 
týden před tím měl kamaráda ze střední školy, se kterým jsem pěšky chodil po městě, i po 
zadních traktech, takže jsem to naštěstí včas uviděl. Neříkám, že to je moje zásluha, ale 
centrum města a přilehlé ulice by mělo být prioritou a mělo by to být čistý pořád, ne jenom 
když máme nějakou takovou událost významnou, jako jsou oslavy založení města. Je těch 
nedostatků více, neříkám, že nejsou na straně správy těchto pozemků a zeleně, nicméně 
převážně se jedná o ty příčiny objektivní. Jsem o tom přesvědčen.  
 
Martínek – nerad se ohrazuji proti tomu, co tady říkal kolega starosta, ale říct to, že to je díky 
rozežranýmu sociálnímu systému, bych řekl, že to není úplně přesně. VPP zaprvé nejsou 
proto, že nejsou lidi, protože se snížila nezaměstnanost. V zásadě je dnes situace taková, že 
kdo chce dělat, tak práci má. A ve Třebové zcela určitě, protože je tady spousta míst, která 
nejsou obsazena, která se obsazují prostřednictvím nejrůznějších agentur. A samozřejmě, že 
ty místa, která jsou např. na průmyslové zóně a v Rehau a podobně, tak do toho vložilo 
mimo jiné město nemalé prostředky. A cílem bylo, aby ty pracovní místa byly především pro 
občany Moravské Třebové a jeho okolí. V okamžiku, kdy někteří nechtějí pracovat, tak těžko 
můžeme říct, že to je rozežraným systémem a pokud se týká VPP, tak stát nahrazuje, je to v 
zásadě jakási náhrada v době, kdy je nedostatek pracovních sil a zejména na v těžko 
přístupných oblastech jako malé vesnice se složitým dopravním systémem atd. A upřímně 
řečeno, byť mám vždycky rád prospěch města, tak nesouhlasím s tím, že by měl stát platit ze 
sociálních dávek VPP v okamžiku, kdy ty lidi můžou pracovat. Ten stát vynakládá prostředky 
nás všech a v téhle době to není vůbec potřeba. Takže je logické, že ten počet VPP bude 
klesat a je mi jasný, že po celý léta, kdo byl tady starosta, tak jsme to využívali. Myslím si, že 
je to obecně dobrý program, ale bohužel jenom v dobách, kdy ty lidi objektivně nemůžou 
získat zaměstnání. Princip musí být v tom, že hold města si budou muset zvyknout, že těch 
občanů bude míň, a bude muset přijmout jiný opatření takový, aby bylo možné to zajistit, ale 
toto teda se sociálním systémem nemá nic společnýho.  
 
Starosta – tak já se omlouvám za ten výraz rozežraný, nahrazuji ho výrazem rozskotačený, 
ale za tím si stojím. Je zbytečný se kolem toho dohadovat, každý má nějaký postoj, já mám 
ten názor dlouhodobě, dokonce když tady byl loni v červnu předseda poslanecké sněmovny 
pan Hamáček, tak to bylo první, co jsem mu řekl, že je špatně. A řekl jsem mu taky, že kdyby 
nějaká politická síla či sdružení nebo strana dokázala do toho šlápnout, tak že na tom získají 
obrovskej politickej kapitál. A to mi z hlavy nikdo nevyžene. To bych tady nesměl být už 
jedenáctým rokem, abych byl slepej a hluchej. Takhle to prostě já vnímám, ať se to někomu 
líbí nebo ne.   
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Mička – já jsem jenom slyšel od paní Buriánkové, že připraví strukturu oprav komunikací, 
abychom věděli jakým způsobem bude čerpaný a z toho pohledu, co jsem zmínil je to 
podnět, je to na zamyšlení pro valnou hromadu jako dozorový orgán technických služeb, co s 
touhle oblastí údržby majetku udělat.  

Blahová – mě jenom zaskočilo teď z té diskuze, že to vypadá, že činnost technických služeb 
a tím pádem údržba městské zeleně a komunikací stojí a padá na VPP. Já se domnívám, asi 
to tak je a mělo by to být, že by to mělo stát na zaměstnancích technických služeb. To, že 
nemáme VPP, to opravdu znamená, že je horší možnost údržby města? To si nemyslím.  

Starosta – já jenom řeknu sám za sebe, než dám slovo paní jednatelce, byly roky, kdy jsme 
měli na VPP i 40 – 50 lidí na ulicích. Neříkám, že současně. Dneska je ten stav opravdu 
velmi tristní, takže nechám se vyjádřit paní jednatelku.   

Horčíková – určitě to je možná špatným odhadem situace, kdy jsme se domnívali, že ti 
zaměstnanci nastoupí, oni třeba nastoupili, ale prakticky v té práci nebyli. Takže když jsme ty 
čísla porovnali, tak proti 30 jich máme zaměstnaných 15 a v práci některý den byli třeba 3. 
Takže na to reagovali jsme tím, že jsme hledali externisty nebo výpomoc na dohodu, což 
nějaký čas trvá, stalo se to hlavně v tom červenci, kdy ta krize byla opravdu největší. Je to i 
způsobeno tím, že ta tráva v tom červenci roste nejvíc, to všichni víme, že sekáme na 
zahradách každý týden, takže než jsme byli schopní tu díru trošičku doplnit, tak byl přelom 
prázdnin. Ještě bych se chtěla vyjádřit k tomu tvrzení, že na oslavy nebylo město 
nachystané. My jsme se zesíleně snažili uklidit centrum, náměstí, okolní části a právě s tou 
hrstkou lidí, kteří do té práce došli, teď se nebavím o těch zaměstnancích, ti zaměstnanci to 
je jedno číslo, ale fyzicky ráno tam stojí další číslo, tak si myslím, že to bylo celkem obstojný. 
J. K. Tyla určitě nebyla, ale troufám si říct, že jsme to dohnali. Minulý týden jsem objížděla 
celé město, myslím si, že teď je to takový důstojný, až na nějaké drobnosti je dosekáno. Ta 
krize byla v červenci opravdu velká, protože ty lidi když je ráno čekáte a oni nedojdou, tak 
operativně se to vymýšlí obtížně.  

Buriánková – my jsme se domluvili, zpracujeme rozbor skutečného čerpání, plánu a 
porovnání harmonogramu do konce roku co se stihne v rámci těch oprav komunikací.  

Jílek – omlouvám se za zdržování, ale já jsem nikde v tom rozboru nenašel položku, ze které 
by se financovala ta oprava na Svitavské ulici.  

Starosta – na to nemám co říct, jenom že to bylo prostě v rozpočtu.  

Buriánková – oprava na Svitavské ulici je součástí plánu obnovy kanalizace jako oprava po 
kanalizaci.  

  
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 629/Z/040917 
Pro bere na vědomí - 17 
Přijato usnesení č. 654/Z/040917 
 
Tisk č. 6 - Finanční příspěvky (dotace) z rozpočtu města – 2. kolo 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 630/Z/040917 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 631/Z/040917 
 
Tisk č. 7 - Dodatky smluv Smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace TJ 
Slovan Moravská Třebová v roce 2017 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 632/Z/040917 
Pro schvaluje - 19 
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Přijato usnesení č. 633/Z/040917 
 
Tisk č. 8 - Poskytnutí stipendia studentce vysoké školy v České republice z rozpočtu 
města Moravská Třebová 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 634/Z/040917 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 635/Z/040917 
 
Tisk č. 9 - Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2018 - 2020 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 636/Z/040917 
 
Tisk č. 10 - Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová na období 2017 
- 2020 
Mička – já nemám ani připomínky k navržené koncepci, ale k oblasti, která s tím trošku úzce 
souvisí a to je skupinka bezdomovců a konzumace alkoholu. S městskou policií, já nevím, 
kolikrát jsem jin letos volal, kdy v oblasti třeba u naší školy leží totálně podnapilý 
bezdomovec. Nebo je vídáme na městě. Jejich takovou základnou, mně připadá, se stal 
prostor před muzeem, lavičky. V době oslav v poledne paří tam na lavičkách, vedle sebe 
dvojky červenýho vína a s prominutím jedou úplně na doraz a pak se tam válí v parku. Co s 
tím dělat. Je to skupinka 8 – 10 lidí, kteří takto konzumují. Trošku to souvisí tady s tou 
koncepcí kriminality, byť oni trestnou činnost nepáchají, ale nicméně to jejich působení 
minimálně na mládež, která tam v této fázi permanentně jak z gymplu, tak i od nás z jídelny 
do ostatních částí města chodí, tak co s tím udělat. Dávám to na zvážení. Je to problém, 
malý problém, ale problém to je.  
 
Starosta – já to vnímám úplně stejně, možná ještě mě to štve víc jako bývalý policista se 
těžko s tím smiřuju. Nicméně máme je tady ve městě a my je nemůžeme nikam vyhnat. Na 
to není legislativa bohužel. Nemůžeme se jich nijak zbavit. Jsou to taky naši občani. A ti, co 
naši občani nejsou, jsou trvale hlášení v okolních vesnicích, nebo bivakují ve Starém Městě, 
případně tady v klášteře u pana františkánského kněze Šeby. Ale tam nejsou ti nejhorší, 
takoví ti, co jsou venku. Tam je ten lehčí kalibr lidí, kteří nemají zaměstnání a často ani 
domov. Ale je to velkej problém nejenom našeho města, ale všech. Všude ti bezdomovci 
jsou. Někde jsou desítky, záleží na velikosti města. A my jich tady máme. Říkal jsi 8 – 10, to 
tak asi sedí. Nechci být zlej na ně, ale když jsem byl někdy tázán médii, jestli je mi těch lidí 
líto a co pro to budeme dělat, tak na to není co říct. Já jsem jenom řekl, že mi jich líto není, 
protože si takhle vybrali sami. Tito lidé mohou bydlet na ubytovně městské, ale protože raději 
ty peníze, co dostávají od státu, tak je raději propijí a jinak utratí, než aby si zaplatili stovku 
za nocleh. Na to není opravdu co říct. A že budí pohoršení, o tom není pochyb. Negativně 
působí hlavně na mládež, která v té lokalitě u parku velmi hustě se vyskytuje. Je tam vaše 
škola, je tam gymnázium. Vnímám to úplně stejně, že to je špatně, ale recept na to zatím 
neexistuje. Já si jenom postesknu, že Banská Štiavnice, naše partnerské město, měli kliku, 
že měli ty lidi kam vystěhovat, a ti bydlí asi 3 km nad Banskou Štiavnicí v bývalých dolech, v 
části, která se jmenuje Šobov. Kdo tam byl, tak ví, o čem mluvím. Na druhou stranu je 
špatně, že ty lidé jsou v jedné komunitě a mezi sebou když se jenom vyskytují, tak nemají 
šanci, aby se více do té společnosti včlenili. Nicméně město od nich má pokoj a v BŠ 
nevidíte bezdomovce. Ale my tady žádnej Šobov nemáme, nemáme je kam odstěhovat, tak 
prostě musíme je tady snášet ve městě. Ale vnímám to úplně stejně, už se opakuju. Je to 
samozřejmě k zamyšlení, protože bychom neměli skládat ruce v klín a měli bychom nějakým 
způsobem zkusit něco vymyslet. Zatím nevím co. Máte-li nějaké náměty, tak sem s nimi. 
Včera bylo pozdě. Já jenom ještě podotknu, že čtu záznamy z činnosti městské policie a 
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není skoro den, kdy by jednoho, dva nebo tři neuklízeli někam. Buď sanitama do nemocnice, 
nebo někam je nevykazovali.  
 
Zobač – já bych chtěl navázat na to, co říkal pan starosta. My v rámci toho, co ze zákona 
můžeme, se snažíme tyto lidi vytlačit z těch lokalit, kde jsou nejvíc na očích, do lokalit, kde 
na očích nejsou. Bohužel jiná legislativní a zákonná možnost není. Takže co se týká parku, 
je tam zintenzivněná činnost, co se týká pochůzek, co tam strážníci dělají. Byli i v centru 
města na Cihlářově ulici, tam se podařilo je vytlačit úplně z toho centra města. Tady těch 6 – 
8 lidí, kteří se tam neustále pohybují.  Bohužel se odstěhovali do parku, svého času nebyly 
tak moc na očích, protože byli v parku v té zadní části u bývalé Miltry. Teď už tam nejsou, 
protože tam už nemají lavičky, takže oni zase nasedli dopředu do toho prostoru, kde je 
největší počet lidí. My se snažíme je vytlačit ven do prostoru, kde tak moc na očích nejsou, 
ale bohužel není legislativní nebo zákonná možnost, kam je odvést dál, protože toho člověka 
nemůžete jen tak vzít a odvést ho do lesa a tady počkej. Spousta z nich má zdravotní 
problémy, takže v případě, že ten problém nastane, spolupracujeme úzce s rychlou. Rychlá 
je odveze, ale problém je v tom, že oni ho ve Svitavách ošetří, ale většina z nich silně 
popíjejí a jelikož tam pít nemůžou, tak podepíšou reverz a dva tři dny a jsou zase zpátky.  

Starosta – doporučil bych, abyste tím, že je tam budete znervózňovat a neustále budete na 
ně dohlížet nebo co nejčastěji, tak že i to si myslím, že může přispět k tomu, že se vytlačí z 
té lokality. A je rozdíl, jestli jsou v jiné části města, nebo jsou v parku. Máme tam muzeum, 
chodí tam turisti, takže to trpět nemůžeme tohle to. Rád bych tě požádal, abyste věnovali té 
lokalitě zvýšenou pozornost. Je to trošku k smíchu, protože zrovna jsme se dneska bavili o 
jiných místech, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, a když by to člověk sepsal, 
tak je to vlastně skoro celý město. Protože vždycky si někdo stěžuje na něco a domáhá se 
něčeho ze stran vykonávání kontrolní či dozorové činnosti městskou policií či státní policií. 
To jenom tolik, abych doplnil velitele městské policie.  

  
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 637/Z/040917 
 
Tisk č. 11 - Prodej bytové jednotky 55/4 na ul. Zámeckém nám. č. o. 3  
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 638/Z/040917 
 
Tisk č. 12 - Prodej podílu na pozemku parc. č. 1113 na ul. Tyršově   
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 639/Z/040917 
 
Tisk č. 13 - Prodej  pozemku parc. č. 1339/2, ul. Palackého        
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 640/Z/040917 
 
Tisk č. 14 - Prodej pozemku parc. č. 2711/143, ul. Holandská   
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 641/Z/040917 
 
Tisk č. 15 - Výkup pozemků pod horní cestou v Udánkách     
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 642/Z/040917 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 643/Z/040917 
Pro schvaluje - 19 
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Přijato usnesení č. 644/Z/040917 
 
Tisk č. 16 - Návrh na podání žádosti o bezúplatný převod pozemků  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 645/Z/040917 
 
Tisk č. 17 - Návrh na bezúplatný převod pozemků   
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 646/Z/040917 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 647/Z/040917 
 
Tisk č. 18 - Zřízení předkupního práva 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 648/Z/040917 
 
Tisk č. 19 - Uzavření darovací smlouvy s firmou Amper Savings, a.s. 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 649/Z/040917 
 
Tisk č. 20 - Informace o stavu nemovitosti budovy v ul. Josefská č. o. 12 
Starosta – existuje dotační titul na sociální bydlení, byť ještě není schválen zákon o 
sociálním bydlení. Nicméně jsme se na vedení města touto možností zabývali, protože 
dotace je 90 %, což je opravdu velmi slušná pomoc. A jsou tam další podmínky, které jsou 
určitě i v důvodové zprávě, kde např. v nemovitosti může být max. 12 bytů a my si v podstatě 
můžeme, pokud se na tom shodneme, vyřešit problém s výdejnou obědů, pro I. ZŠ, protože 
ten objekt jako celek díky statickému posudku, který je v příloze, tak to není na užívání 
dlouhou dobu. Abych to řekl velmi zjednodušeně. Takže pakliže bychom se na tom shodli a 
získali dotaci na rekonstrukci tohoto objektu, tak zabijeme dvě mouchy jednou ranou. 
Nicméně máme i další nemovitosti, kterým by se slušelo podívat na zoubek s touto dotací, 
jako třeba na Bránské nebo na Krátké 6. Ale tím nechci nikoho k ničemu navádět, ale máme 
za to, že ta Josefská je nejakutnější, pokud se k tomu budeme chtít odhodlat. Nejde o 
bydlení pro ty nejchudší, je to prostě vhodné k tomu, se tam dostali rodiny, které nějakým 
způsobem neunesou bydlení v obvyklém nájemním prostředí, např. senioři nebo mladé 
rodiny apod.  
 
Odehnal – já jenom takovou malou technickou poznámečku, tam v tom popisu kdo by měla 
být cílová skupina je, že to je i pro seniory a vzápětí na to je tam poznámka, že v domácnosti 
musí být aspoň 50 % osob v aktivním věku. Takže jak to teda bude s těma důchodcema?  
 
Starosta – je to tak, jak je to tam napsáno. Já si nebudu vymýšlet, protože to jsou podmínky, 
které jsou dány. To jsou dotační podmínky v té důvodové zprávě. Ten okruh budoucích 
možných bydlících je tímto limitován.  
 
Kolkop – v tom posudku ještě statik doporučuje druhou variantu, a to je demolice. Ptám se, 
proč se k tomu nepřistupuje stejně jako k dětskýmu oddělení?  
 
Starosta – jestli jsem to pochopil dobře, tak je tam statický posudek, kdy statik dává nějakou 
perspektivu tomu objektu. A ještě jsem neřekl, že pakliže bychom se odhodlali na tu dotaci 
na to sociální bydlení, tak musíme nutně ten dům rozdělit na dvě popisná čísla, protože by 
nám to nedalo objemově. Takže je i pravděpodobné, že by ten objekt šel ještě o jedno patro 
dolů. Abychom dostali 12 bytů, což je maximum. Já jsem ještě nechápal, co jste chtěl k tomu 
dětskému?  



 

 

Město Moravská Třebová  

11 

Tajemník – on se ptal, že druhá varianta je demolice objektu, tak proč.  

Starosta – samozřejmě ta varianta demolice samozřejmě stojí, protože si to na hlavu 
spadnout nemůžeme nechat. Na prvním místě tady máme za to, že by se mohlo dít to, co 
jsem tady naznačil a co je v tom tisku. A pakliže nezbyde nic jiného, tak skutečně nezbyde, 
než to zdemolovat, protože zájemci o to nejsou.  

Martínek – tak jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak to závisí především v této chvíli na tom, 
jak bude vypsán ten dotační titul. Jestli ta demolice bude vůbec možná a samozřejmě druhá 
otázka jestli to technický stav bude dovolovat podle těch podmínek, který ten dotační titul 
bude mít, protože tam jsou určité metry čtvereční atd., takže zatím je jasný, že kdo trochu 
známe tu budovu, tak víme, že jestli se tam něco zachová, tak maximálně obvodový zdi. Ale 
jinak ta budova je v katastrofálním stavu už delší dobu. Takže v této chvíli asi obě dvě 
možnosti jsou možný. Pokud by ten dotační titul například umožňoval demolici jako součást, 
tak samozřejmě je potom možné postupovat tímto způsobem. Ale pokud se rozhodneme, že 
půjdeme prioritně tady touhle částí, tzn. tím dotačním titulem, já jenom upozorňuju, že těch 
návrhů dotačních titulů je víc, v okamžiku podání reálného požadavku budeme muset ze 
přizpůsobit tomu, co v tom konkrétním okamžiku ministerstvo vypíše, protože zatím dohoda 
bohužel s ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem pro místní rozboj není. 
Takže je tady dotační titul, který má omezený finanční prostředky, ale v okamžiku, kdy by se 
měla tady ta záležitost řešit opravdu komplexně, tak pravděpodobně dojde k úpravám těch 
podmínek. A ten stav samozřejmě pokud půjdeme tímhle způsobem, tak budeme muset 
odpovídat těm dotačním podmínkám, protože obyčejně se dotační podmínky buďto vypisují 
na rekonstrukci nebo na výstavbu nového objektu.  

Mačát – já bych chtěl jenom zdůraznit, že my tady dnes nerozhodujeme o tom, jestli to bude 
demolováno, nebo jestli se bude provádět rekonstrukce. To by měla obsahovat ta studie, 
která posoudí všechny ty varianty i ve vztahu k té dotaci a dá nějaký výstup v podobě 
nějakých variant řešení. Takže až budeme mít tento materiál, tak budeme detailně 
diskutovat, jakou cestou se vydat. Samozřejmě ta studie musí obsahovat i ekonomiku, tzn. 
výpočet provozních nákladů apod. Tak abychom příliš nenavýšili běžné výdaje města.  

  
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 650/Z/040917 
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 655/Z/040917 
Pro ukládá - 18 
Přijato usnesení č. 663/Z/040917 
 
Tisk č. 21 - Rozhodnutí ministerstva kultury ve věci řízení o prohlášení budovy 
bývalé polikliniky za kulturní památku  
Starosta – to rozhodnutí přislo 8.8. a začala běžet 15 denní lhůta na podání opravného 
prostředku, a to je rozklad ve správním řízení a já jsem ještě 11. posílal vzdání se práva 
podání opravného prostředku. Důvodem bylo to, že město je jediným účastníkem toho 
správního řízení s právem podat rozklad. Tudíž jsem se to snažil nějak urychlit. Bohužel 
jsme dodneška nedostali rozhodnutí, které by bylo vyznačeno doložkou právní moci. 
Nicméně pokračují činnosti, které vedou k demolici. Rada schválila uzavření dodatku s 
firmou Bisa o demolici, kde se jenom posunuly termíny, takže do 10. mají mít hotové 
přípravné činnosti a potom mají 70 dní na celkovou demolici. Ještě jsem neřekl, že v tom 
rozhodnutí stojí, že ta budova není prohlášena památkou. To je to zásadní, bez toho bychom 
si to nemohli dovolit.  

  
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 656/Z/040917 
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Tisk č. 22 - Závěrečné vyhodnocení akce kanalizace - OUSB 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 657/Z/040917 
 
Tisk č. 23 - Schválení Regulačního plánu Městské památkové rezervace Moravská 
Třebová 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 658/Z/040917 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 659/Z/040917 
Pro vydává - 19 
Přijato usnesení č. 661/Z/040917 
Přijato usnesení č. 664/Z/040917 
Pro konstatuje - 19 
Přijato usnesení č. 668/Z/040917 
 
Různé: 
 
Jílek – už jsme se tady o to sice trochu otřeli, ale já jsem si to nechával až do různého, abych 
nezdržoval program. Musím se vrátit ke Svitavské ulici. Nedokážu to v současné chvíli 
pojmenovat jinak než Potěmkinova ulice, to co jste předvedli a chci odpovědi na otázky, 
podle které studie se tento projekt vyráběl, kdo ho vyráběl, který normy při tom použil, potom 
by mě zajímalo jaká navrhovaná rychlost je v úseku ulice Svitavské od Moravy po křižovatku 
s Dukelskou a návazně na to jaké jsou předpisy pro užití svislých dopravních značek, který 
na těch chodnících vypadají příšerně. Další věci jsou kanalizační vpustě, které nesplňují 
normy, jsou naprosto nevhodné, mezi okrajem kanalizační vpustě a oddělovacím páskem 
není 75 cm. Oddělovací pásek není 25 cm široký, ochranné pásmo mezi obrubníkem a 
okrajem toho cyklistického pruhu není dodržen. Prostě všechny tyhle parametry, který 
projektant měl vzít v potaz bych chtěl mít písemně na stole.  
 
Horáková – já bych měla dotaz na paní jednatelku ohledně třídění odpadů. V Sušicích 
samozřejmě většina občanů si dala kódy na popelnice, ovšem jsou i tací, kteří si kódy nedali 
a bohužel je to třeba domácnost jednočlenná, má dvě popelnice a v průběhu srpna se ty 
popelnice vyváželi třikrát. Takže ten, kdo nemá kódy, tak se mu opravdu vyvezlo šest 
popelnic celkem. Třikrát po dvou opravdu. Stěžovali si tam občané, kteří si toho všímali a 
říkali, že my, co to máme označené, tak budeme bití, že máme zaregistrovaný odvoz, a ti, co 
to nemají označeno, tak opravdu se jim to vyvezlo. A já jsem volala i po druhém vývozu na 
technické služby a bylo mi řečeno, že už se to vyvážet nebude a stejně se to vyvezlo.  
 
Horčíková – musíte mi říct, kde to přesně je, ale pokyn mají popeláři jednoznačný. První 
termínu vývozu jsme na neoznačené popelnice lepili informativní tabulku nebo samolepku, 
že poslední vývoz bez označení. A další vývoz už se nalepila tabulka, že pokud není 
označena popelnice, že se nevyveze. Takže jakoby víme, který se nevyvezli, o těchto mi 
musíte říct, kde to je. Nezdá se mi to pravděpodobný. Buď můžou mít kód jako organizace 
mě napadá, to je jiná samolepka. Není tam kód, ale mají označení organizace. To by bylo v 
pořádku, a nebo tomu nerozumím a musíme se na to podívat.  
 
Odehnal – já jenom takovou technickou, chci se zeptat paní jednatelky. Občané mají 
zaplacený svoz popela na rok 2017. Takže oni mají zaplaceno, takže by do konce roku, 
pokud se jim nevrátí peníze, měli mít odpad odvezený. Mají zaplaceno, ptám se.  
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Horčíková – v průběhu roku 2017 byl aktivován systém MESOH motivační a evidenční 
systém. Směrnicí města bylo řečeno, že obyvatelé na své nádoby dají evidenční známku. 
Nemusejí se účastnit toho motivačního systému, ale evidenčního ano a to je ošetřeno ve 
směrnici. Nesouvisí to úplně bezprostředně s poplatkem, je to věc přidružená a chceme 
vědět, jaké množství odpadu se produkuje kde.  

Odehnal – no tak já jenom se ptám. V tom případě nejde o okrádání občana?  

Horčíková – nemyslím si. Každý občan dostal kód. A směrnice říká nalepte kód, abychom 
mohli evidovat vývozy vaší popelnice.  

Starosta – informace jsou vyčerpávající na stránkách města, stačí se tam podívat a 
nastudovat si to. Tady se zbytečně dohadujeme. Tím se také zjistí, kdo má popelnici a kdo 
pytlačí u sousedů a podobně. My, co bydlíme na sídliště, bychom mohli hovořit.   

Mička – já jsem chtěl reagovat úplně stejně jako kolega Odehnal. Já bych v tomhle byl asi 
opatrný a nechal si udělat právní rozbor. Něco jiného je, když občan podle platné vyhlášky 
zaplatil poplatek na celý rok za daných pravidel, a jestliže do toho vstupuje nějaký MESOH s 
dobrovolnou účastí, tak nezlobte se na mě, mě z toho vyplývá ano, je to dobrovolné, 
přihlaste se do toho, ale jestliže jsme vydali nová pravidla, tak nemůžeme zrušit stará, podle 
kterých lidi platili, a potom od 1.1.2018, ano souhlasím, kdo nebude mít označenou popelnici, 
tak mu to nebude vyvezený. Já bych v tomhle doporučil, aby se udělal výklad platných 
zákonných opatření, a já se domnívám úplně stejně, že ten občan na to má nárok, protože si 
to zaplatil podle starých předpisů. Já bych chtěl ještě navázat na to, co jsem zde mluvil 
ohledně oprav a budoucích výhledů týkajících se opravy Lanškrounské. Chtěl bych poprosit 
odbor majetku, jestli by nám v souvislosti trošku navazující materiál výkupy pozemků v 
Udánkách, jestli by nám nemohli specifikovat vlastnictví pozemků cesty Udánky les – té 
cyklostezky. Aby bylo jasno, jestli ty pozemky, které tam jsou, nebo na kterých je cesta 
postavena, jestli jsou města, soukromých vlastníků a jaký je tam poměr.  

Mazalová – tak, abychom mohli specifikovat vlastnické vztahy pod tou komunikací, tak kde 
teď ta komunikace vede, tak bychom museli nechat tu komunikaci zaměřit geometrickým 
plánem. Protože ona vede jinde, než je zakreslená v mapách. Takže to by bylo vyhazování 
peněz. A proto bychom mohli teď chvíli vydržet a při nyní zahájených pozemkových 
úpravách se tohle provede na náklady státu, to zaměření té stávající komunikace a z toho 
vyplynou i ty vlastnické vztahy a vlastně stát nám ty pozemky nabídne těm vlastníkům pod 
tou komunikací směnu za jiné pozemky a komunikaci nám převede do našeho vlastnictví. 
Teď už jsme v té fázi, kdy bychom mohli vydržet. Už jsme vydrželi dlouho a teď nám zbývá 
jenom chvilička a bude komunikace naše i pozemky pod komunikací.  

Mička – jenom zamyšlení, jestli je stavba naše, tak proč jsme jí nechali tak zdevastovat. 
Když jsme se o tom bavili, že ta komunikace je šílená. V okamžiku, jestli je stavba naše a 
něco se tam stane, je to vymletý někde do 30 cm, tak by byl průšvih. Já to tady dávám jenom 
znovu zopakuji, jestli nezvážit alespoň nějakou provizorní opravu, ať se tam nestane nějaký 
úraz. A jestli mohu navázat na poslední okruh problémů. Prosím vás, zkuste ať už TS, OMM 
projít některé komunikace, které byly dotčeny tou poslední rekonstrukcí ulice Svitavské tou 
objízdnou trasou, nebo ještě doplnění ulice Svitavské a Karla Čapka. Podívejte se od křížení 
Zahradnická směr J. K. Tyla, směr Školní, podívejte se na stav vozovky od křížení Svitavská, 
Dukelská, J. K. Tyla, křižovatky u parku, to těleso se trhá, ten stav je tam hrozný, zkuste stát 
chvilku na křižovatce J. K. Tyla Jiráskova. Tam jsou takové proluky, když tam projede 
nákladní kamion, který naváží zboží z Rehau do těch skladů, to skáče, ty baráky se 
normálně třepou. To je šílený. Z ulice Sluneční je nemlich to samé. Stav vozovek i díky těm 
objízdným trasám se tak výrazně zhoršil, že je potřeba, než přistoupíme k rekonstrukci 
Lanškrounské, udělat nezbytné opravy těchto komunikací. Děkuji.  
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Starosta – já si jenom dovolím odhadnout, že tyto nezbytné opravy, cos navrhoval, nejsou 
záležitostí ani příštího roku. Lanškrounská musí začít dřív. To je jenom iluze. To je můj 
pohled na tu věc. Že je ten stav těch komunikací okolních  není zrovna potěšující, to víme. Je 
to o problému hlavně nákladní dopravy ve města. To je zásadní problém. Pokud 
nedokážeme ty náklaďáky vyhnat z města, protože něco sem jezdit musí, nicméně 
zamysleme se nad tím a uvidíme, co se dá dělat. Opravit všechny komunikace kvůli 
budoucím objízdným trasám je téměř vyloučeno. A pokud ta oprava bude, bude tak nicotná, 
že to je otázka na několik týdnů či krátkých měsíců.   

Mička – já jsem samozřejmě neměl na mysli nějakou generální opravu, ale určitě řada věcí 
se dá vyřešit vyfrézováním špatné živice a položením nového povrchu. Nicméně křižovatka 
Jiráskova J. K. Tyla je katastrofální. To křížení je tam šílený. Běžte se tam podívat a chvilku 
tam stůjte. Chudáci lidi, kdo tam na tom rohu bydlí.  

Brettschneider – já jsem to tam projížděl ty komunikace, o kterých mluvíš, a určitě s paní 
ředitelkou TS uděláme soupis lokálních výsprav. Protože křižovatka J. K. Tyla Jiráskova, tam 
se to nedá nějakým způsobem jenom lokálně vyspravit, protože je tam špatná kanalizace, 
takže kdyby se to jenom zaflekovalo, ale lokálně se to vyspraví. Protože ten uzel je tam 
špatnej. Jednáme o výměně vodovodu, který se tam má dělat příští rok, ale to je ještě v 
jednání se skupinovým vodovodem. Takže jenom pro informaci určitě se udělá se soupis 
těch vad na těch komunikacích.  

Mačát – já myslím, že panu Mičkovi to nemusím vysvětlovat, ale možná pro ostatní. Na 
opravu komunikací je v rozpočtu nějaká částka. Pokud máme řešit teď nějaké jiné věci, než 
které jsou v rozpočtu, a ta podrobná inventura bude předložena, takhle jsme se dohodli na 
předchozím jednání, tak je v moci zastupitelstva to přehodnotit a říct tohle dělat nebudeme a 
budeme dělat opravy. Ale nemůžeme tady vystupovat tak honem opravme toto toto toto, 
když nevíme, odkud na to vezmem peníze. Jinak samozřejmě bude připravován již v brzkých 
dnech rozpočet na příští rok, a zase je to na zastupitelstvu, které akce do toho zařadíme. Je 
to na nás na všech. Takže můžete si pomalu připravovat návrhy, které komunikace 
opravíme. Samozřejmě je otázka, kolik do toho dáme peněz. Jestli tam dneska máme v 
rozpočtu 7 nebo 8 milionů a jestli tam dáme dvakrát tolik, třikrát tolik, pořád to nebude moc. 
Těch úseků komunikací, které vyžadují rekonstrukci nebo opravu je skutečně hodně. Ale 
znovu říkám priority určí zastupitelstvo. Množství peněz a priority určí zastupitelstvo pro další 
období. Jestli chcete změnit letošní rok, což už nebude jednoduché, protože řada těch akcí 
je nastartována, nasmlouvána, tak ano, předložte návrh, příští zastupitelstvo je až v prosinci, 
to by se muselo svolat mimořádné zastupitelstvo a upravit ten rozpočet o navýšení částky na 
komunikace nebo alespoň změnu těch priorit, až uvidíme tu inventuru, které akce jsou 
hotovy, připraveny, které budou dokončeny v letošním roce.  

Jílek – chtěl bych ještě vědět, do kdy má firma Atek povolení od rady města na užívání té 
nezpevněné pseudokomunikace z ulice Hřebečské ke stavbě své haly.  

Starosta – já se přiznám, že na to teď neznám odpověď.  

Mazalová – povolení už skončilo.  

Jílek – takže městská policie tam hlídá všechny auta, který projíždí a dává jim pokuty? Nebo 
to mám jít fotit? Nebo co s tím?  

Mačát – pokud je mi známo, tak jak bylo řečeno, tak povolení pro Atek skončilo, Atek ukončil 
využívání té cesty tak jak bylo dohodnuto. Takže momentálně podle mě Atek nepoužívá tuto 
cestu. Pokud tam někdo jezdí, tak to může být jedině Kayser, a ten má povolení na nějakou 
výstavbu tam atd., to souvisí s tím rozšiřování Kayseru.  

Zemánek – já se ještě jednou poznámkou vrátím tady k té diskuzi ohledně vývozu 
komunálního odpadu vs. zaplacený poplatek a kód nalepený nenalepený. Já bych chtěl 
jenom připomenout, že jste 19.6. tohoto roku schválili OZV 2/2017 o systému 
shromažďování, sběru, přepravy atd., a součástí této vyhlášky je povinnost od 1.8. mít na 
nádobách kódy.  
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Starosta – taky děkuji za připomínku, potom není co řešit. Jenom je potřeba si vzpomenout, 
že jsme si to takhle odhlasovali.  

  
 
 
Konec 16:45 
 
V Moravské Třebové 04.09.2017 
Zapsala: Bc. Petra Odehnalová 
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