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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne  11. prosince 2017 od 15:00 

hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni: 19 členů ZM (dle prezenční listiny)  
 
Omluveni: L. Truhlář, RNDr. Ošťádal  
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Odehnalová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 674/Z/111217 - 729/Z/111217 
 
Návrhová komise: Mgr. Vágner, Ing. Kolkop, Ing. Ošťádal 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Mička, Mgr. Bc. Bártová  
 
 
Tisk č. 1 - Pozvánka, program jednání zastupitelstva města 
Jurenka – já bych chtěl poprosit o předřazení bodu 43 a 44 před bod č. 14.  
Martínek – stejně by měl být předřazen i bod 42, to se týká toho samého jako 43. Jinak s tím 
nemám problém.  

Jurenka – sice jsou o jednom stejným, se dá říct, ale já chci 43 a 44 z důvodu, že to 
navazuje na 14.  

  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 674/Z/111217 
Pro volí - 19 
Přijato usnesení č. 726/Z/111217 
Pro volí - 19 
Přijato usnesení č. 727/Z/111217 
 
 
Tisk č. 2 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
Mička – já mám dva dotazy. První se týká právě toho zmíněného materiálu 663, jestli v době, 
kdy jsme o něm hlasovali, i následně jsem v komentářích zaslechl stanoviska, že objekt je 
připravován pro bydlení a to v souvislosti s komentáři k demolici bývalého dětského 
oddělení, tak jestli jsme to nevěděli již v září, že to nelze podle územního plánu využít. A 
druhý dotaz mám na to poslední, a to kanalizace na Lanškrounské ulici. V jakém stádiu se 
nachází jednání s Kubíkem. Mám dojem, že jsme tam schvalovali smlouvo o uzavření 
budoucí kupní smlouvy a z tohoto vyplývá, že pan Kubík nechce prodat. Tak v jaké fázi se 
nyní nachází jednání s dotyčným.  
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Starosta – mám informaci od radního pro dopravu pana Kortyše, že osobně jednal v minulém 
týdnu s panem Kubíkem. Dohodli se na určitém kompromisu. To znamená, že nám pan 
Kubík ustoupí při záboru části jeho pozemků z Lanškrounské ulice na Komenského. Není to 
tak, jak to předpokládá projektant kraje, ale je to nějaký kompromis, a teď je to v práci 
projektantů, za firmu Kubík pan Mach a za kraj pan Ropek. Takže až to dají na stůl, tak 
budeme vědět, jak to bude vypadat dál. A s tou smlouvou není dosud podepsána s panem 
Kubíkem. Necháme to otevřeno, až jak se domluví kraj. Co se týká dotazu k té Josefské, my 
jsme zjistili, poté co jsme vytipovali tento objekt jako možný na sociální bydlení, že to není v 
územním plánu, a tím pádem ten objekt není vhodný. Musela by být změna územního plánu. 
A také tam jsou problému s tou velikostí a počtem bytových jednotek. Tam je to limitováno v 
těch dotačních podmínkách deseti byty. Rozhodli jsme se z toho ustoupit a budeme se snažit 
najít jiné objekty. Jsou tam uvedeny tři objekty Bránská 19, Zámecká 13 a Farní 1 jako 
možné vhodné pro tento záměr. To, jestli to bylo známo v září, když jsme tady o tom jednali 
a hlasovali, že to není podle územního plánu, to si nejsem jistý. Domnívám se, že jsme si to 
nějakým způsobem asi neuvědomili.  

  
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 712/Z/111217 
Pro ruší - 19 
Přijato usnesení č. 725/Z/111217 
 
Tisk č. 3 - Harmonogram rekonstrukce ul. K. Čapka 
Mička – já budu opět stručný. Tento materiál byl pravděpodobně vyvolán na základě mé 
interpelace na zářijovém jednání. Děkuji za informaci. Já jsem sondoval také ty důvody, 
protože jsem napadal to, že se tam o prázdninách dělalo minimálně. Jedna z informací, 
kterou jsem dostal, byla, že byl zpožděn projekt. Což chápu a možná, kdyby tady zaznělo, že 
došlo ke zpoždění projektové dokumentace, tak jsme to nemuseli rozebírat. Děkuji.  
 

Jílek – já jsem se chtěl zeptat na důvody, proč to máme v programu zastupitelstva. Jestli 
každou opravu komunikace budeme takhle brát na vědomí. A když už to teda tady je, tak by 
mě zajímalo, proč to není kompletní celý, proč to začíná až v březnu 2017. Proč to není od 
prvního kopnutí, ať to máme kompletně.  

Starosta – já mám za to, že to je výsledek interpelace kolegy Mičky, jak sám řekl. A protože 
nepožadoval ten proces celý, tak proto je to dáno tak, aby to bylo odpovědí na jeho dotaz. 
Pakliže je potřeba nebo návrh tvořit kompletně celý harmonogram, tak v tom nevidím 
problém.  

Jílek – ne, já to nepotřebuju.  

Starosta – koho by to zajímalo, tak je to dohledatelné na ORM.  

  
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 713/Z/111217 
 
Tisk č. 4 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 29.11.2017 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 714/Z/111217 
 
Tisk č. 5 - Jednání finančního výboru zastupitelstva města 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 715/Z/111217 
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Tisk č. 6 - Zápis z VSR-53 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 716/Z/111217 
 
Tisk č. 7 - Zápis z VSR-54 
Mačát – já bych rád doplnil ještě usnesení, bohužel nám tam vypadlo druhé usnesení k 
tomu, ZM bere na vědomí zaprvé zápis a doplněné usnesení ještě rezignaci pana Miloslava 
Klíče na člena VSR. Ono je to v tom textu, v zápise to je, že pan Klíč rezignoval z důvodu, že 
nastupuje k armádě a byl by v nějakém střetu zájmu, nemůže být členem. Já bych zde rád 
poděkoval panu Klíčovi za tu práci, kterou odvedl ve výboru, my jsme mu poděkovali i na tom 
jednání výboru a pokud bude zájem, tak můžeme ten výbor doplnit jednoho člena, k tomu se 
můžeme dostat na příštím zastupitelstvu. Takže doplňuji to usnesení, že ZM bere na vědomí 
rezignaci pana Miloslava Klíče na člena VSR.  

  
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 717/Z/111217 
Přijato usnesení č. 718/Z/111217 
 
Tisk č. 8 - Návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2018 
Jílek – já mám jenom připomínku, 12. března začínají jarní prázdniny. Pokud ten termín není 
kvůli rozpočtu nějak striktně důležitý, tak jestli by to nešlo o týden dopředu nebo dozadu. 
Jinak samozřejmě zřejmě budeme usnášeníschopní i tak, ale možná budete plánovat 
nějakou dovolenou.  
 

Starosta – týden dopředu 5. navrhuješ?  

Jílek – o je jedno, prostě jak to bude vyhovovat z hlediska schvalování rozpočtu nebo 
nějakých důležitých věcí na konci prvního kvartálu.  

Starosta – já si dovolím říct, že 5.3. je brzo. Pakliže bychom se na tom shodli, tak by tady byl 
termín 19. o týden později. Je s tím problém? Zpravidla schvalujeme rozpočet druhé pondělí 
v březnu. Tak buďto to nechat tak, s tím rizikem, že někdo bude na prázdninách, nebo to 
posunout s rizikem, že výbory budou mít problém se sejít. Tak je shoda, že to necháme tak? 
Dobře.  

  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 675/Z/111217 
 
Tisk č. 9 - Změny v odměňování členů zastupitelstva města od 01.01.2018 
Jurenka – já předpokládám, že je to tak, jak nám to nařizuje zákon tohle navýšení. Jenom 
bych se chtěl zeptat, o kolik nám to nabourá rozpočet na rok 2018?  
 

Starosta – je to na konci textu.  

Jurenka – takže je to necelý milion.  

Tajemník – to, co jsem tam vyjádřil v těch částkách, to jsou přímé odměny a ještě k tomu 
náleží odvody, které se nedají až tak jednoduše vynásobit koeficientem. Nicméně ty základní 
odměny jak říkáte zhruba milion plus odvody, ale to si netroufnu říct, kolik je to procent. To 
se musí propočítat. Nicméně bude to přes milion.  

  
Pro schvaluje - 16 
Přijato usnesení č. 676/Z/111217 
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Pro schvaluje - 16 
Přijato usnesení č. 677/Z/111217 
Pro stanovuje - 16 
Přijato usnesení č. 728/Z/111217 
 
Tisk č. 10 - Náhrady neuvolněným členům zastupitelstva města od 01.01.2018 
Pro stanovuje - 19 
Přijato usnesení č. 729/Z/111217 
 
Tisk č. 11 - Vnitřní předpis č. 3/2017, Zásady pro poskytování náhrady ušlého 
výdělku 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 678/Z/111217 
 
Tisk č. 12 - Cestovní náhrady členů zastupitelstva města 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 679/Z/111217 
 
Tisk č. 13 - Rozbor hospodaření města k 30.09.2017 a návrh rozpočtových úprav 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 680/Z/111217 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 719/Z/111217 
 
Tisk č. 14 - Pravidla rozpočtového provizoria města Moravská Třebová na I. čtvrtletí 
roku 2018 
Jurenka – já mám návrh na změnu usnesení, tzn. že celý usnesení, který tam je bych nechal 
a doplnil ho, že ZM schvaluje následující pravidla rozpočtového provizoria města Moravská 
Třebová na 1. čtvrtletí roku 2018 s provedenou změnou, vyjmutí investiční akce rekonstrukce 
bazénu ZŠ Palackého. A hned vám řeknu, co mě k tomu vede. Několik důvodů. Zaprvé bych 
k tomu chtěl říct, že jsem jednoznačně pro rekonstrukci bazénu. Ten je prostě potřeba, aby 
se opravil. Nicméně se domnívám, že bez zapojení dotačního programu je to nesmyslný. V 
současné době se domnívám, že město nemá dostatek prostředků na rekonstrukci. 
Rozpočet 2017 byl pro město mínus 56 milionů, protože jsme hodně investovali, a to si 
myslím, že na rok 2018 už je to nepřístupný. Teď navazuju na to, že v rozpočtu na 2018 
budeme mít to navýšení o 8 milionů do těch sociálních služeb a jak řekl pan Martínek, snad 
to bude konečný, ale musíme taky počítat s tím, že to nemusí být konečný a musíme to za 
každou cenu příští rok dodělat, protože jak tady bylo řečeno, mohli bychom přijít o dotaci. 
Další, co mě k tomu vede, je navýšení rozpočtu rekonstrukce. My jsme se tady bavili a 
schválili jsme si zhruba 25 milionům, ale již nyní je rozpočet podle projektu na částce 34 
milionů, což je o dalších skoro 10 milionů výš a to číslo není konečný, protože se do toho 
ještě ani nehráblo. A potom bych řekl, že rok 2018 bude pro nás pro všechny volební a já si 
myslím, že si nemůžeme dovolit předat hospodaření s prázdnou kasou novým zastupitelům. 
A to by hrozilo, že by i příští tok byl rozpočet mínusový. A teď ta vazba na využití pozemku, 
je to právě z tohoto důvodu, abychom si nechali eventuelně nějaký investice, protože 
nevíme, co tam bude. Proto jsem o tom pozemku říkal předtím, abychom byli opatrní při 
schvalování tady toho, protože třeba tam budeme potřebovat nějaký finanční prostředky. 
Když se zavážeme tady k rekonstrukci, tak máme v tu ránu 34 milionů pryč a mohlo by to ten 
rozpočet příštího roku nabourat. Takže to je to, co já se domnívám, že by bylo potřeba 
nejdřív vyřešit, a potom se k tomu třeba vrátit.  
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Starosta – s tím bazénem je to složitá záležitost. Já jsem si toho vědom taky. Já jsem se 
zrovna dneska ráno vášnil na vedení, že mě se nepříjemně dotýká, že jsme se před rokem 
rozhodli pro variantu 17 m bazénu a pokud si vzpomínáte, bylo nás 5 nebo 6, kdo jsme chtěli 
variantu 25 m. Když už se to teda dělá, ať už se to dělá se vším všudy a pořádně, abychom 
se potom netloukli do hlavy, že jsme udělali něco, co je málo nebo nedostatečný. Bohužel 
jsme tu nejdražší variantu neuhájili a v té době se odhadovaly náklady na 17 milionů zhruba 
a najednou nám to vykysalo na dvojnásobek bez DPH. Jsme někde na 40, což je i pro mě 
strašidelný. Já zatím se neumím postavit k tomu, jestli do toho za těchto podmínek bez 
dotační podpory do toho jít nebo ne. Je to velký balík peněz, ale jsou to naše vlastní peníze. 
Já si sám osobně nejsem jist, jestli skutečně do toho jít nebo ne. Faktem je, že je to potřeba 
pro naše základní školství. Už jsme trošku předeslali, že od příštího školního roku mohl být 
po rekonstrukci otevřen, což byl i pro mě smělý záměr, ale já si nechci přihřívat polívčičku, 
měli bychom skutečně zvážit, jestli skutečně za těchto finančních potřeb, a to ještě nejsme 
na konci, ještě se tam nehráblo. To může ještě vykysat někam nahoru. Bohužel 
ministerstvem kultury byl zrušen dotační titul, kde byly veřejné i školní bazény. My jsme v 
červenci chtěli žádat, ale zjistili jsme, že ten dotační titul je jenom pro veřejné bazény 
bohužel. Což považuju za velkou křivdu vůči školním bazénům a potřebám školství. Ale to si 
můžeme jednom poplakat na rameni jeden druhýmu a to je všechno. Je to k diskuzi, je to k 
zamyšlení a nejsem si jist, jestli za těchto poměrů do toho jít. Je to velikej balík peněz. A 
znovu opakuju, že těch peněz bude příští rok potřeba hodně. Máme záměr se sejít s 
projektantem rada města, chceme od něho slyšet, co je příčinou těch finančních představ 
jeho, protože já to považuju za dost nekorektní takovej ohromnej nárůst a byť jsem laik, tak 
mě to úplně straší.  

Martínek – k rekonstrukci bazénu nemůžu říct nic, protože je to pro mě nová informace. 
Pokud se to začíná blížit k 40, pomalu 50 milionům, tak to je otázka, jestli tam nepostavit 
úplně novej bazén než rekonstruovat. Protože to bych si troufal říct, že to může vyjít zhruba 
nastejno. Ale nevím, co se tam zase stalo, to zatím jsem tu informaci nedostal. Každopádně 
to, co navrhuje kolega Jurenka, já teda když tak bych potřeboval, aby kolegyně nám řekla, 
protože jedna věc je se bavit o rozpočtu a jedna věc je bavit se o rozpočtovém provizoriu. 
Tak já to teď nedokážu rychle najít kolik tam je vyčleněno na ten bazén v tom rozpočtovém 
provizoriu.  

Buriánková – 2 miliony na realizaci.  

Martínek – tak jestli je tady tohle, tak se to rozhodně nezačne do března realizovat. Pak není 
problém to nechat až na rozpočet. I když já si myslím, pokud to nebude v nějaké absurditě, 
tak školství ten bazén potřebuje. Bohužel na ministerstvo školství se nemůžeme spoléhat, 
protože tam je jednání strašný. Já jsem za tím lítal dva roky a nakonec jsem byl rád, díky těm 
aférám, který tam byly, že jsme neuspěli, protože i kdybychom uspěli, tak kdoví co by se 
dělo. Protože ti, co uspěli, o to vzápětí přišli. Rozhodnutí ministerstva školství vyčlenit školní 
bazény z podpory, to považuju za další skandál ministerstva školství. Oni z jedné strany 
udělají novej projekt o tom, aby všechny děcka se naučily plavat, my jsme je celou dobu 
upozorňovali na to, že hlavní problém je s těma bazénama ze 70. let, který jsou na konci své 
životnosti a nebyl žádnej problém, aby oni to vypsali bez ohledu na tom jakej to bude bazén, 
každej dostane 10 milionů a z toho si to postaví nebo zrekonstruuje podle toho, co bude 
chtít. Ale aby se na daly na veřejný bazény, upřímně řečeno veřejný bazény znamná veřejný 
brouzdaliště, protože dneska když se podíváte na rekonstrukce těch bazénů, tak oni tam 
všichni dodělávají brouzdaliště a takový věci, aby tam vůbec někdo chodil, protože na 
normální 25 nechodí nikdo. Já to nepovažuju za rozumné. Nicméně jasný je, že pokud to 
budeme chtít v příštím roce otevřít, tak je zcela evidentní, že žádné dotace od ministerstva 
školství nedostaneme. Všechny finanční prostředky jsou rozděleny a nová vláda než se 
vzpamatuje a vytvoří nějakej program, tak to bude někdy na konci příštího roku. Spoléhat na 
to, teoreticky je to možný, ale na podzim. 
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Starosta – jednal jsem s hejtmanem o nějaké možné podpoře z jeho dotačního titulu, tak je 
to v podstatě podobné, jako když jsme jednali o podpoře na Knížecí louku, na výstavbu toho 
zázemí. To znamená, že pan hejtman řekl, že to je mezi milionem a dvěma, maximálně dva, 
což je strop. Takže to je vzhledem k tomu, co je potřeba, v podstatě nicota. I když každá 
koruna dobrá. Nicméně opravdu teďka žádný dotační titul se bohužel nenabízí. Mě osobně ty 
dva miliony nepohoršují. Nicméně by se měl začít stavět až poté, že se rozhodneme, že to 
skutečně uděláme ten příští rok. A pakliže ano, tak musíme vědět, kde na to vzít.  

Mička – já se v tomto přikláním ke kolegovi Jurenkovi, abychom to teďka vyjmuli z provizoria, 
připravili komplexní informaci do rozpočtu města. Nemůžeme přece vytrhávat jednu investici 
z ročního rozpočtu. Když si to jenom sečteme a měli bychom to zrealizovat, tak teď už máme 
50 milionů, plus k tomu navýšení sociálních služeb, tak jsme na 50 milionech nad rámec 
všech ostatních akcí v rámci rozpočtu na rok 2018. A bez toho, aniž budeme vědět jaký 
rámec je, a z čeho budeme jaké akce financovat, tak nemůžeme zahajovat tuto náročnou 
investiční akci. K té 25 já se můžu domnívat, tak jako Optima asi podsekla v plánech tu 
investici na malej bazén, tak docela možná bylo stejné i na 25, a pak bychom se 
nepohybovali v 50 nebo 60 milionech, ale ve 120 milionech realizačních. Takže opravdu je 
potřeba, a myslím si, že pro ty potřeby hlavně výuky pro děcka školního plavání, že ta 
velikost bazénu s doplňkovými službami je dostatečná. Takže za mou osobu podporuji 
vyjmutí z akce.  

Mačát – já myslím, že je to velmi závažné rozhodnutí, strategické rozhodnutí, a proto není 
možný dneska tady říct, že bazén nebude. Souhlasím s tím, že je potřeba připravit podklady 
řádný, aby se to mohlo všechno zvážit, na co máme, na co nemáme a rozhodovat o 
prioritách. Souhlasím s tím, že potvrdit dneska to, jestli bazén nebude nebo bude nejsme 
schopni, protože skutečně neznáme ty naše finanční možnosti. Já nevím, jestli by bylo 
možný třeba předložit dřív nějaký takový konkrétnější informace o rozpočtu dřív, než někdy v 
břenu. Jestli neudělat nějaký pracovní zastupitelstvo, který by se tím zabývalo už dřív. Pokud 
by se podařilo to finančně zvládnout, i ten bazén, tak by bylo škoda to neudělat v příštím 
roce. Aby se to neodkládalo o mnoho let někam dál. I když i kdyby to v provizoriu zůstalo, tak 
stejně nedáme pokyn a nepodepíšeme smlouvu dřív, než to nebude vyjasněný. Ale je možný 
to pojistit tím, že to vyjmeme z toho provizoria.  

Starosta – únorové zastupitelstvo je 5.2. plánováno. Tak třeba tam by se to hodilo probrat a 
vést k tomu širší diskuzi.  

Martínek – vzhledem k tak dramatickému nárůstu ceny musí jít nový tisk do zastupitelstva. 
Osobně si myslím, že se to do toho 5.2. těžko stihne. To si nedovedu představit. Protože 
tentokrát určitě nejenom já, ale i všichni ostatní, budete chtít opravdu podrobné seznámení, 
protože spoléhat jak vidno na projektanty se nedá vůbec. A vzhledem k množství peněz je to 
na rozhodnutí pro rozpočet. Protože my tam budeme muset dát něčemu přednost a něco 
vyškrtnout. Nemyslím si, že to můžeme udělat tak, že pokud je to taková investice a není to 
rekonstrukce, jak jsme s ní doteď počítali, tak bychom to mohli udělat jinak než součástí 
rozpočtu. Navíc to nic neřeší, protože do toho začátku března zcela určitě žádné finanční 
prostředky určitě nebudou. Takže souhlasím s tím, abychom to vyčlenili ty dva miliony.  

Cápal – chtěl jsem se jenom zeptat ohledně té studie, která je teď provedená na ten bazén. 
Já samozřejmě souhlasím s tou menší variantou, ale tam úplně padly startovní bloky z 
důvodů nějakých předpisů. I takový dotaz byl na stránkách města. Kdy kromě těch bloků 
ještě to wellness je řešený taky jiným způsobem, než byla asi představa. Jestli si rozumíme.  

Starosta – k tomu se neumím vyjádřit. Protože když jsme neřekli, že budeme stavět, tak je 
těžko řešit teď tady nějaký startovní bloky.  
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Jurenka – já bych chtěl říct, že bavili jsme se o dotačním programu, jelikož teď nikdo neví, co 
přesně bude i na tom ministerstvu školství a podobně, tak já jsem pro jistotu navštívil rozvoj 
pana Netolickýho, paní Buriánkovou z finančního, aby mi řekli tu problematiku toho, proč ty 
dotace nedopadly. Takže jim děkuju, že mi vypracovali krátký přehled o tom, co a jak. Já 
jsem ten přehled poslal našim poslancům, aby s tím zkusili eventuálně něco udělat v rámci 
celé republiky, co se týká školních bazénů. To co naznačil i pan Martínek, že se tam nedalo 
dva roky nic řešit, tak to zkouším i já teďka nějakým způsobem, jestli budeme schopní něco 
vymyslet a něco podpořit, aby nějakej dotační program se na to eventuálně dodatečně 
vypsal. Ale to nebude na zahájenou stavbu, to je jasný. To jen informace.  

Pro změna - vyjmout 2 miliony na bazén - 17, 2 se zdrželi  

  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 681/Z/111217 
 
Tisk č. 15 - Cena stočného na rok 2018 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 721/Z/111217 
 
Tisk č. 16 - Cena vodného na rok 2018 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 722/Z/111217 
 
Tisk č. 17 - Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o místním poplatku 
za komunální odpad 
Jurenka – já bych měl protinávrh doplnit v souladu s předloženým návrhem a s navrženou 
změnou. Tu změnu vám hned představím. Diskutovali jsme ji na finančním výboru. Je to v čl. 
6, osvobození a úlevy doplnění osvobození od poplatku u poplatníků, kteří mají na území 
města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému 
pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň mají všichni vlastníci trvalý pobyt v Moravské 
Třebové. Takže by tam bylo doplnit bod f. Potom 3a, úleva, kde navrhujeme starší 80 let je 
tam napsaný, a my bychom navrhovali a finanční výbor se na tom shodl, na 75 let. A potom 
doplnit bod c, to znamená doplněna úleva ve výši 50 % pro držitele průkazu ZTP-P. Je to 
popsaný v důvodové zprávě z FV.  
 
Starosta – jsou teda tři protinávrhy.  
 
Maixnerová – já mám stejně jako pan Jurenka návrh na doplnění čl. 6 osvobození a úlevy. 
Vím, že to bylo také projednáváno na finančním výboru, tak bych byla ráda, pokud by to 
zvážilo zastupitelstvo. Jednalo by se o osvobození a úlevu pro osoby narozené v příslušném 
kalendářním roce. Tzn. pro narozená miminka, byste je nemuseli hlásit v tom roce narození, 
ale v roce příštím. Vycházela jsem z té myšlenky, že vím, že v okolních obcích to tak mají. Je 
to jeden z mála nástrojů, kterým můžeme pomoct mladým rodinám. Jednak někomu pomůže 
i těch ušetřených 534 Kč, ale zároveň je to úleva administrativní, kdy po tom narození řešíte 
spoustu jiných věcí, než běžet na úřad. Takto si to díte zaplatí poplatek, až ten rodič v 
příštím roce sám půjde platit. Čl. 6 osvobození a úlevy písmeno 1d. Osoba narozená v 
příslušném kalendářním roce.  
 
Mazalová – dovolím si upozornit, že ve vyhlášce je návrh poplatku 550. Nevím, proč 
mluvíme o 534 nebo 535. Návrh poplatku ve vyhlášce, kterou máte předloženou je 550 Kč. 
Teď se můžeme vrátit k úlevám. Pan Jurenka navrhuje zahrnout úleva pro poplatníky, kteří 
mají objekty určené pro individuální rekreaci. My jsme se na to připravovali, já jsem ten návrh 
viděla a podle našeho vlastního šetření na našem území my nevybíráme žádný takový 
objekt. Všechny poplatky, které v téhle kategorii vybíráme, jsou domy nebo byty, kde není k 
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trvalému pobytu hlášena žádná osoba. Takže když tu úlevu schválíte, tak schválíte úlevu 0 
poplatníkům. Druhá věc byla snížení věku z 80 na 75 let. V letošním roce občanů starších 80 
let bylo 382 občanů, pokud bychom schválili slevu pro občany starší 75 let, tak by se počet 
navýšil o dalších 412 občanů, a ten poplatek, když byl letos 500, tak bychom letos přišli o 
103 tisíc korun. Dítě narozené v kalendářním roce to nedokážu odhadnout, kolik dětí se 
narodilo (Maixnerová - 97 letos). Dovolím si připomenout, že máme osvobozené každé třetí 
a další dítě. Což v okolních obcích nemají například. ZTP jsme zkoušeli zjistit na soc. odboru 
počet, ale ZTP přesná evidence neexistuje, nemá jí ani úřad práce, ani odbor sociálních 
věcí. Podle vydaných parkovacích karet to je asi 52 lidí, ale ne všichni mají vyřízené 
parkovací karty, takže na našem soc. odboru si myslí, že by to bylo max. 100 osob.  
 
Starosta – já poprosím kolegu Jurenku, aby zrekapituloval své protinávrhy.   
 
Jurenka – vzhledem k tomu, že to projednával FV a je to výstup z FV, tak bych trval na tom, 
co tady zaznělo na FV, protože je to jejich rozhodnutí. Jestli to není nic proti ničemu, tak 
bych to tam klidně nechal ten první bod. Ty úlevy, na tom se shodl finanční výbor. Je teda 
pravda, že neměli před sebou vyčísleny částky. To jsme se tam nedozvěděli, i když jsme 
měli paní Mazalovou pozvanou, paní Mazalová se na to nemohla připravit, protože nevěděla, 
o čem se tam budeme bavit. Je to na zvážení, jestli nám tady zhruba 150 tisíc stojí za to. A 
nevyjít vstříc starším lidem. Tu částku tam snížit, a to samé pro narozené miminka. Podpora 
mladým rodinám ve městě. A invalidi to je asi zcela jasný. Je to otázka podpory.  
 
Odehnal – já se chci zeptat. Pořád jsme byli přesvědčováni a občanům, že nebudeme 
zdražovat komunální odpad a proč je ve vyhlášce 550 Kč, když byl poplatek 500?  
 
Starosta – důvodů je více. Jednak se roky s tím nehýbalo  s tím poplatkem, pokud je nám 
známo. A jednak má to být motivačním opatřením pro třídění odpadu mezi občany v rámci 
toho programu MESOH. Já se osobně domnívám, že je to správná cesta jak motivovat ty, 
kteří se ještě nerozhodli se v tomto angažovat. Až se podaří zveřejnit ty bonusy, které se teď 
připravují a počítají, tak se domnívám, že to bude znamenat dobrý plus pro zbytek veřejnosti.  
 
Mazalová – je to přesně tak. Občané, kteří se zapojili do systému, budou mít slevy. Pokud to 
tak, jak je to navrženo, schválíte. A nebudou v žádným případě platit 550, ale můžou 
dosáhnout až 70 % slevy. I takoví občani jsou tam. A ti co netřídí a nechtějí třídit, tak těch 
550 Kč ani není poplatek, který skutečně se za ně platí. Za ně platíme mnohem víc, protože 
oni netřídí, takže nedostáváme na zpět poplatky od Eko-komu za ně. A ti občané, co třídí, tak 
platí 500 a platí za ty, co netřídí. Takže je to logické, kdo se zapojil, tak platí míň a kdo se 
nezapojil, platí víc.  
 
Odehnal – já jenom pořád jsme říkali, aby to bylo motivační, a teď když se to všechno 
probere, kdo kolik dává, ale my mu to od nového roku zvedneme, tak aby to nebylo 
demotivační. Proto se na to ptám. Jak ten občan, který to třídí, to pozná, že mu to zlevníme v 
průběhu roku a o kolik. O to mně šlo.  
 
Starosta – on to pozná už teď za výsledky od 1. července.  
 
Mazalová - je to tak, jak pan starosta řekl. Hned jak schválíte vyhlášku, tak on na svém 
odpadovém účtu uvidí, kolik dostal slevu za ty uplynulé měsíce, které třídil.  
 
Martínek – já teda se přiznám, že jsem úplně blbej a na mě je ten systém těch slev nějakej 
moc komplikovanej. Moc jsem tomu neporozuměl, ale je pravda, že jsem se tomu moc 
nevěnoval. Ale nějak mně to jednoduše nepřipadá. Druhá věc si nemyslím, že úplně platí, že 
ten, kdo se do toho nezapojí, tak netřídí. Protože pak jsou přece ty veřejné kontejnery, a tam 
může dávat kdo chce co chce a nemusí být přihlášen přece. Nebo tam bude moct dávat 
jenom ten, co bude přihlášenej? O tom teda zcela pochybuju. Takže to úplně takhle neplatí, 
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ale dejme tomu, že se mají občané vést k tomu, aby třídili. Nicméně já bych chtěl jenom 
poprosit při hlasování, abychom ten bod první hlasovali zvlášť, protože zaprvé tady bylo 
vysvětlení a za druhé chtěl bych podotknout, že u všech obcí je zdrojem neuvěřitelného 
pobouření, že ti rekreanti plat míň. Protože podle toho zákona oni platí na dům, zatímco 
všichni ostatní platí na jednotlivce. Tam naopak se bere, že rekreanti bydlí, požívají výhod 
toho, co ta obec poskytuje a naopak za to platí míň jako usedlíci. Nás se to teda netýká, ale 
stejně mně nedovoluje tahle vědomost hlasovat pro slevu pro tenhle druh bydlení. S tím 
ostatním nemám problém. A u toho posledního je jasný, že to je tak trochu administrativní 
záležitost, která je to nejmenší, co můžeme udělat pro ty mladé rodiny.  
Jílek – já bych k tomu chtěl podotknout pár věcí. Tady jsme se dozvěděli, že 22 % 
domácností se zapojilo do systému MESOH. Já bych to chtěl doplnit jenom o informaci, že 
ve skutečnosti se těch občanů aktivně zapojilo asi 10 %, protože z uvedených něco přes 
1000 domácností jsme zapojili po dohodě s paní Bradáčovou 608 domácností, v podstatě z 
celého sídliště Západní, nebo z 80 % Západní. Takže občané, kteří třídí plasty a papír do 
těch 1000 l kontejnerů, tak jsou účastníky toho systému, aniž by to věděli. Samozřejmě to 
bude do budoucna přinášet průběžnou aktualizaci. Protože ti lidé aktivně ty změny hlásit 
nebudou. Ale věřím tomu, že globálně to je dobře, a že se to nějakým způsobem doladí. 
Jenom by mě zajímalo, jakým způsobem bude technicky probíhat to placení poplatku. 
Zkusím to nastínit a vy mi pak řekněte, jestli je to dobrá úvaha, nebo ne. Pokud to bude 
schválen tak jak teď, tak 1. ledna bude vypočten každé domácnosti poplatek podle ekobodů, 
který bude mít aktuálně na svým účtu. A ptám se, jestli ten poplatek, nebo jak dlouho bude 
tato výše aktuální, případně po jaké době se bude přepočítávat v případě změny těch 
ekobodů. A ještě ta záležitost ohledně vůbec přidělování ekobodů. Jestli je ten algoritmus 
někde sehnatelný. Já jsem se díval na ty přílohy 4, 5, 6, kde jsou ty barevné tabulky, ale 
stejně by mě zajímal ten algoritmus jako takový. Jestli to není nějaké know-how. Nebo jestli 
je to někde veřejně přístupné. Nebo jestli bych to mohl dostat já.  

Mazalová – to zapojení občanů bylo zapojení bytových domů, kde ty občany zapojili do 
systému jejich domovní důvěrníci s nějakým souhlasem těch občanů. Ne, že o tom nevědí, 
měli by o tom vědět. Ta sleva, která bude teď poskytnuta, platí pro celý příští rok, tak jako po 
celý příští rok platí ta vyhláška. Opětovně se vyhodnotí systém po třech čtvrtletí příštího roku 
a posledního čtvrtletí tohoto roku a z toho budou vycházet slevy na další období, na další 
kalendářní rok. Vždycky ta sleva bude platit pro celý kalendářní rok. A co se týče algoritmu, 
tak já si dovolím vám říct, že tady přede mnou sedí pan Staňka, který je autorem celého toho 
systému.  

Staňka – já se tomuto systému věnuju od roku 2010 v 80 obcích a městech a první ty body 
jsou za to, že se třídí. Tzn. když dáte nějaký pytel nebo kontejner s odpadem, tak je oceněný 
tou tabulkou 4. Tam je to jednoduchý, vezmete obslužnou nádobu, rozpočítáte mezi lidi, kteří 
jsou k ní hlášeni, a je to. Co se týče těch dalších dvou odměn, tak ten systém sleduje 
efektivní využívání nádob, protože my víme, že náklady na svoz činí přibližně polovinu 
opadovýho systému. Takže učíme lidi efektivně využívat nádoby, šlapat pet lahve, protože 
tam se dá ušetřit spoustu peněz. A pak samozřejmě musíme zohlednit i občany, kteří snižují 
produkci odpadu. Protože jsou lidi, kteří přemýšlí ekologicky, nekupují balené vody, neberou 
letáky, topí plynem, i tohle ten systém zohledňuje, protože to je to nejekologičtější, co může 
být. A ten systém se samozřejmě dívá na to, jednak kdo o tu slevu má zájem, a druhá věc je 
to, kolik odpadu člověk vytřídí a kolik toho má celkem na osobu. Tzn. sleduje úroveň třídění a 
celkový obsloužený objem nádob. Nebo jaký luxus si ten občan dopřává z pohledu toho 
směsného odpadu.  

Pro vyjmout majitele rekreačních objektů - 9, proti 4, 6 se zdrželo  

Pro osvobození popl. starších 75 let a držitelé ZTP-P 50 % - 19  

Pro osvobození osob nar. v přísl. roce - 17, 1 proti, 1 se zdržel  

  
Pro schvaluje - 18 
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Přijato usnesení č. 682/Z/111217 
 
Tisk č. 18 - Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o regulaci 
provozování hazardních her 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 683/Z/111217 
 
Tisk č. 19 - Vklad majetku města do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 684/Z/111217 
 
Tisk č. 20 - Skupinový vodovod Moravskotřebovska – smlouva o poskytnutí dotace 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 685/Z/111217 
 
Tisk č. 21 - Smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace TJ Slovan 
Moravská Třebová v roce 2017 - dodatky č. 2 
Jílek – já nemám nic proti tomu navrženému usnesení, ale při té příležitosti, když jsem se 
díval na tu smlouvu, tak jsem si otevřel na justici složku TJ, a trošku mě zarazilo, že 
vzhledem k to mu, že to je asi společnost, které město poskytuje asi největší finanční 
prostředky, tak je to tam dost chudé. Poslední zápis ve sbírce listin je z roku 2014, kde je 
jednostránkový zápis z valné hromady, který o ničem nevypovídá. Zajímalo by mě, jestli TJ 
předkládá nějaké výroční zprávy, rozbor hospodaření apod., minimálně na finanční odbor, 
případně kde by se k těmto informacím obyčejný občan dostal. Protože jsou to prostředky 
města a alespoň rámcové využití by zajímalo mě osobně a určitě i ostatní. 
 

Starosta – já předpokládám, že každé poskytnutí dotace musí být informace o tom, jak byla 
použita. Jestli je to v souladu s podmínkami.    

Buriánková – dotace poskytnutá TJ Slovan je předmětem veřejnosprávní kontroly 
každoročně. Zápis z té kontroly můžu poskytnout. Výroční zprávy TJ městu nepředkládá. A 
jak je to s jejich zákonnou povinností zveřejňování v listinách, to si musí vyřešit oni sami ve 
vazbě na platnou legislativu. Tam to jistě nevím.  

  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 686/Z/111217 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 687/Z/111217 
 
Tisk č. 22 - Nemocnice následné péče Moravská Třebová – žádost o změnu 
smlouvy 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 688/Z/111217 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 689/Z/111217 
 
Tisk č. 23 - Obec Staré Město – žádost o změnu smlouvy 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 690/Z/111217 
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Tisk č. 24 - Franková Jarmila - dohoda o úhradě dluhu na nájmu 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 691/Z/111217 
 
Tisk č. 25 - Vitoulová Marta - dohoda o úhradě dluhu na nájmu 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 692/Z/111217 
 
Tisk č. 26 - Zahraniční exkurze do Rakouska za příklady dobré praxe - Hospodaření 
s dešťovou vodou a zelená infrastruktura 
Cápal – střet zájmu, nebude hlasovat.  

  
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 693/Z/111217 
 
Tisk č. 27 - Místní názvy a pomístní jména 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 694/Z/111217 
 
Tisk č. 28 - Prodej  pozemku parc. č. 279/1 v Boršově 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 695/Z/111217 
 
Tisk č. 29 - Prodej  pozemku parc. č. 3366/35 v Boršově 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 696/Z/111217 
 
Tisk č. 30 - Prodej  pozemku parc. č. 3374/1 v Boršově 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 697/Z/111217 
 
Tisk č. 31 - Prodej  pozemku parc. č. 358/2 v Boršově 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 698/Z/111217 
 
Tisk č. 32 - Prodej  pozemku parc. č. 3808/3 v Boršově 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 699/Z/111217 
 
Tisk č. 33 - Prodej pozemku parc. č. 2055/121 a 2055/122, ul. Strážnického 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 700/Z/111217 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 701/Z/111217 
 
Tisk č. 34 - Prodej  pozemku parc. č. 494, Jiráskova 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 702/Z/111217 
 
Tisk č. 35 - Prodej  pozemku parc. č. 1893/5, Vojsko 
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Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 703/Z/111217 
 
Tisk č. 36 - Prodej podílu na pozemku parc. č. 2772 na ul. Dr. Janského 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 704/Z/111217 
 
Tisk č. 37 - Prodej pozemku parc. č. 234/3, jehož součástí je bytový dům č. p. 219, 
ul. Krátká č. o. 6 
Tajemník – bystré oko jednoho z vás objevilo chybu v názvu bydliště jednoho z kupujících. 
Je tam špatně napsáno Kozoholdy, ale oni mají být Kozohlody.  

  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 705/Z/111217 
 
Tisk č. 38 - Prodej bytu na ul. Piaristické č. o. 5 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 706/Z/111217 
 
Tisk č. 39 - Směna pozemků Město x Agro Kunčina 
Jílek – přiznám se, že kvůli mně jsme zkazili 21 listů A4, který máte před sebou ještě. Mě to 
v první chvíli zarazilo, co to je za pozemky a proč je potřebujeme pro rozšíření průmyslové 
zóny. Pak jsem si to srovnal s tím tiskem z dubna. Je to v pořádku, že ta snaha získat 
pozemky na západ od současné průmyslové zóny pokračuje a moje otázka zní, jestli se 
stejnou intenzitou pracuje město na získání pozemků do vlastnictví v té špici jihozápad. Tam 
neustále úspěšně jsou naše pozemky obklopeny cizími vlastníky. Pak je tam ještě velký 
pozemek mezi tou špicí a Dr. Janského, který je ve vlastnictví České republiky. Tak kdo na 
tom pracuje a jak usilovně.  
Starosta – pracuje se na tom, ale míru usilovnosti neumím vyjádřit. Pracuje se na tom a 
počítá se s tím. Už jsem tady řekl, že  před asi hodinou, že budeme s panem Vránou jednat 
o možném přístupu k pozemku, kde by mohl stát objekt zdravotnické záchranné služby 
Pardubického kraje. Jsem přesvědčený, že se na tom pracuje, že se nespí.  

  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 707/Z/111217 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 708/Z/111217 
 
Tisk č. 40 - Nový návrh Ing. Vykydala ve věci předání pozemků na ul. Strážnického 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 709/Z/111217 
 
Tisk č. 41 - Uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě darovací 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 710/Z/111217 
 
Tisk č. 42 - Návrhy využití území po demolici objektu na Svitavské ulici 
Mička – předpokládám, jak ten tisk zmiňuje, je to jenom přehled nějakých možných aktivit, 
které se v dané lokalitě mohou realizovat. Vím, že k tomuhle materiálu byla v průběhu 
předchozích jednání zastupitelstva řada diskuzí. Samozřejmě zase konstatuji, že nemusíme 
v této záležitosti spěchat. Kvituji stanovisko vedení, že lokalita by měl zůstat v majetku 
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města. Je to pro nás strategický pozemek. Na druhou stranu nemusíme tam stavět něco za 
každou cenu. Předpokládám, že zmíněné aktivity se budou vázat na to, zda také bude mít 
město v rozpočtu příslušné zdroje nebo se najdou jiné rozpočtové prostředky, které budou k 
dispozici např. z evropských projektů. Mám jedinou poznámečku týkající se varianty č. 1. 
Pořád jsem bral na vědomí to, že veškeré aktivity, které se týkají sportu, směřujeme do části 
sportovního vybavení v oblasti Nádražní a tam by to také mělo být. Myslím si, že to by bylo, 
a to je můj osobní názor, krajně nešťastné, abychom z této koncepce města ustupovali. Že 
sport je v jedné části, kultura města je v jiné části a za mě osobně se domnívám, že tady tuto 
linii bychom měli stále držet.  
 
Martínek – já si myslím v zásadě totéž. Pro mě to je zřejmé, že ten pozemek je strategický, a 
já jsem rád, že je to tam takhle napsáno, protože tady byly různé úvahy, že se to prodá 
soukromým subjektům. Ale myslím si, že lepší pozemek město nemá. Mělo by to využít pro 
ty nejdůležitější věci. Stejně jako bude určitě hovořit kolega Jurenka v tom dalším tisku, jsou 
tady minimálně dvě věci, které jsou vážné. Ta první věc je to, o čem bude mluvit on, takže k 
tomu se vyjadřovat nebudu. A druhá věc je eventuální prohra soudní, i když jsme první kolo 
vyhráli, ale eventuální soudní pře s řádem. Což zase je to jediný pozemek reálný, který 
vyhovuje k tomu, aby tam eventuálně město mohlo ty budovy tam nahradit. To jsou určitě 
dvě takový klíčový věci. A vedle toho řada dalších věcí, které město potřebuje, a myslím si, 
že ideální by bylo, aby toto zastupitelstvo tři ty varianty dotáhlo do nějaké podoby studie. 
Samozřejmě podle toho, jak se vyvinou některá ta jednání třeba s krajem nebo ta soudní pře. 
Myslím si, že by se to dalo řešit také při příštích komunálních volbách, že by součástí 
komunálních voleb mohlo být, ať už to nazveme referendum, nebo dotazníková akce, kde by 
si občané na základě nějakých konkrétních zpracovaných představ vybrali to, co si myslí, že 
by pro tuto oblast bylo důležité. Já si myslím, že my máme v menším teda podobnou 
příležitost, jakou měly kdysi Pardubice, který měly vedle historickýho jádra přes ulici Míru 
veliký pozemek, který prodali na obchodní dům za skandálních cen. Pevně doufám, že 
město Moravská Třebová něco takového neudělá a že tady bude jednou jakási moderní 
varianta jakési odpovědi na to historické jádro, které máme k dispozici od svých předků.   
 
Mačát – tak my jsme tímto materiálem chtěli tak nějak oficiálně zahájit diskuzi o těch 
možnostech využití. Já souhlasím s tím, že není potřeba nějak spěchat. Protože řada věcí je 
s otazníkem. Zejména ta otázka případné nemocnice. To je velký otazník. Co se týče té 
sportovní haly, tak my jsme si dovolili svolat zástupce sportovní veřejnosti, zejména z řad 
trenérů, ze Slovanu a asi tak 15 lidí, se kterými jsme diskutovali, jestli naše město potřebuje 
sportovní halu nebo ne. Ten závěr, logicky, protože tam byli zástupci sportovní veřejnosti, 
byl, že ano, že ta hala je nutná pro další rozvoj sportu v MT. To místo na Svitavské ulici by 
pro tento záměr bylo optimální z hlediska dostupnosti pro většinu obyvatel. Nicméně ta další 
diskuse bude probíhat i v tom smyslu, jestli to nesměrovat teda do toho sportovního areálu 
na severu města, kde také jsou nějaké možnosti, kde tu halu umístit. Uvedli jsme to tam 
proto, že i toto je potřeba zvažovat na té Svitavské, že by se to případně mohlo udělat. Co se 
týče toho referenda, že bychom, já bych asi myslel, že referendum ne, spíš nějaký anketa, 
že bychom to spojili s volbami, my to možná probereme už dříve, protože prakticky teď 
zahajujeme práce na strategickém plánu rozvoje města, kde ty práce budou probíhat zhruba 
rok, a v rámci analýzy zjišťování potřeb občanů, tak by mohla být i ta otázka, protože to bude 
dotazníková akce, případně nějaká ještě jiná, ale v rámci těch dotazníků by mohla být otázka 
kdo si co přeje, aby v tomto místě vzniklo. Takže asi ne referendum u voleb, ale v průběhu 
roku. Ale o tom se budeme ještě bavit. O tom povedeme ještě diskuzi. Takže vítáme každý 
návrh z vašich řad. VSR již také tento materiál projednával. A víceméně potvrdil to, že by to 
mělo zůstat v majetku města. Takže takové ty informace na sociálních sítích, jakože už je to 
prodaný, to jsou absolutní nesmysly. Byla tam tak nějaká diskuze, že by tam měla být bytová 
výstavba. Bytová výstavba tam není možná, protože to nesouhlasí s územním plánem. To by 
se musel zase předělávat. Ale myslím si, že je to i škoda na bytovou výstavbu. Je to 
strategická lokalita, kde musí být něco, co bude sloužit občanům města. Co bude znamenat 
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další rozvoj a další kvalitu služeb pro občany města. To myslím, že na tom je poměrně shoda 
v široké veřejnosti.  
 
Jílek – já bych se chtěl zeptat, jestli to bude někdo vědět hnedka, případně potom 
odpovědět, v čem spočívá věcné břemeno, které tam je zapsáno na katastru na všech těch 
parcelách, vyjma té zastavěné tou bývalou nemocnicí.  
 
Starosta – na to odpovědět neumím.  
 
Mazalová – tam při převodu z Pardubického kraje na město se zapisovala služebnost pro 
inženýrské sítě, které vedly z areálu nemocnice pro bývalou polikliniku. Ale co to přesně je, 
teplovod, něco takového to bylo. Musela bych se podívat. Ale vede to krajem těch pozemků. 
Není to zatíženo do hloubky. Teplovod? Kolegové to vědí.  
 
Jílek – takže nebude problém to vymazat? 
 
Starosta – neměl by. Ten teplovod je zrušen, pokud je to teplovod.  
 
Sejbal – ten teplovod je funkční a je používán. Protože v rámci demolice správce nemocnice 
kontaktoval firmu a nechtěl, aby jezdili mimo zpevněné komunikace, kvůli tomu teplovodu.  
 
Starosta – ještě k těm podnětům, k petici proti demolici tohoto objektu, tak 5. prosince vydal 
ministr kultury rozhodnutí, kdy zamítl návrh na rozklad, který podal Ing. Prchal, s tím, že 
rozklad se zamítá, neboť je nepřípustný. Je to v souladu s tím, co už předtím jsme 
deklarovali, že jediným účastníkem toho správního řízení, které rozhodlo o neprohlášení za 
památku, bylo město. Nikdo jiný nebyl účastníkem řízení. Proto ministr kultury rozhodl, jak 
rozhodl. Pro vás, kteří se chcete podívat na celé rozhodnutí vč. odůvodnění, tak si to najděte 
na stránkách města. Bude informace také ve zpravodaji, kde bude odkaz právě na stránky 
města k tomuhle.  
 
Odehnal – já jenom bych měl takový malý dotaz. Z ankety občanů vyplynulo, že by bylo 
potřeba taky zabývat se variantou č. 2, tzn. výstavba víceúčelového sálu. Ono se 
předpokládalo s něčím takovým, kdyby se vykoupila mlékárna bývalá, propojením s 
muzeem, aby se udělal sál a do toho víceúčelového domu by se daly zabudovat všechny ty 
kroužky kluby, co máme, a ty nemovitosti, které dneska máme, třeba dům dětí a mládež, by 
mohlo město prodat pro bytové bydlení. Finanční prostředky by mohly být na pomoc 
výstavby toho a všechny ty spolky bychom měli v jedné budově se sálem a se vším. Takže 
ono je potřeba, když to ti občané už několik anket dávají do popředí, abychom se touto 
otázkou vážně zabývali. To jenom připomínky k té variantě č. 2, na kterou se zapomíná a 
ona byla v anketě jako číslo jedna.  
 
Jílek – no jestli jsem to správně pochopil, tzn. že dokud nebude jinak vyřešeno zásobování 
teplem pro bývalou polikliniku, tak ten pozemek je, se na něm nedá nic stavět.  
 
Starosta – já si to nemyslím, ale může se zeptat Ing. Sejbala, aby se pokusil k tomu se 
vyjádřit.  
 
Sejbal – já se domnívám, že se dá, ale musí se respektovat trasa teplovodu. Pokud by trasa 
teplovodu byla v cestě výstavby, běžně se to děje přeložením té trasy.  
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Starosta – je to skutečně jen výčet možných variant. Žádná není priorita zatím. Těžko se 
dneska dá za něco postavit jako za to nejpotřebnější. Já si jenom lehce postesknu, že před 
deseti lety jsme o jeden hlas nezvládli schválení toho trojprojektu. Kdyby se nám to tehdy 
povedlo, už to dávno stálo. Takhle těch 90 milionů, který byly někde uloženy, tehdá to ještě 
takhle šlo, tak v podstatě dostal někdo jinej, bohužel. Ušetřili bychom si všichni spoustu 
starostí, možná ne. To jsou ty kdyby. Dneska je stav takový, jaký je. Nejsem si jistý, jestli se 
nám podaří v příštím roce, ještě v tomto volebním období rozhodnout. Spíš se přikláním k 
tomu, že by bylo korektní, aby se tak rozhodlo to příští zastupitelstvo. To jsem řekl jenom 
sám za sebe, nechci být kacíř. Diskuze budou, bude jich mnoho v různých kolektivech, takže 
určitě se o tom budeme bavit možná na všech budoucích zastupitelstvech v příštím roce.  

  
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 723/Z/111217 
 
Tisk č. 43 - Návrh na využití pozemku 
Starosta – pan kolega Jurenka to okomentuje. Já jsem o tom spraven, já jsem taky ve styku 
s radním pro zdravotnictví panem Valtrem, my jsme o té věci spolu již mluvili před dvěma 
týdny, nicméně jsem se domníval tak trochu, že ještě není čas to sdělit, ale když už se to 
takhle stalo, tak je to venku. Já to nebudu komentovat, protože existuje záměr kraje nějakým 
způsobem vyřešit vztah mezi s. r. o. a krajem jako zřizovatelem naší nemocnice následné 
péče.  
 
Jurenka – takže ještě jednou k tomu pozemku. Já si myslím, že se kolem toho řeklo hodně, 
ale nějaká časová osa, která vznikla, a která mě vedla k tomu, že jsem dal tento tisk do 
dnešního zastupitelstva. Byl jsem součástí skupiny, kde byl pan Valtr radní, pan Gregor za 
zdravotnictví na kraji, pan Votřel za majetek, byl u toho pan Pastýř, jednatel současnýho 
vlastníka nemovitosti a začalo se řešit to, že současný majitel má úmysl svůj majetek prodat. 
Vzhledem k tomu, že by nás to mělo postihnout nějakým způsobem, protože přece jenom to 
zdravotnictví tady máme na poměrně rozsáhlé úrovni, a kdyby se ten majetek odprodal 
někomu jinýmu, než kraji, který o to má nějakým způsobem zájem, tak by to mohlo být 
problematický. V současné době pánové řeší cenu, za kolik by vůbec, majitel má představu, 
kraj ji akceptovat nechce, protože ta cena je příliš. Vznikla myšlenka, že místo toho by raději 
postavili něco novějšího, tudíž přišel nápad na to využít tyto pozemky, kde by se dala i 
zdravotní služba rozšířit. Na to konto jsem navštívil pana starostu, abychom si kolem toho 
něco řekli, aby se o tom začalo jednat dál, protože pan Pastýř nám naznačil, že by to chtěl 
mít vyřešeno do 30.6.2018. Což ten termín, nevím, jakým způsobem to chce mít vyřešený, 
jestli uzavřenou kupní smlouvu, nebo definitivní podobu toho, jak s tím bude naložena dál. 
Proto jsem přišel s tímhle tiskem. Nevěděl jsem, že to bude už i v tisku jiným, ale myslím si, 
že bychom ten pozemek měli šetřit třeba i na toto. Protože nevíme, co bude. Víme, že 
zdravotnickou záchrannou službu budeme řešit v brzké době, že se bude stavět. Pozemek 
na to možná někde vytipovaný je, ale přiklepnutýho není nikde nic. Možná by tam byla 
budova společná, tak jak jsem to popsal v důvodové zprávě. Ale že ten termín, kterej dal pan 
Pastýř je 30.06. příští rok, si myslím, že není potřeba brát na lehkou váhu.  
 
Starosta – já se ještě zmíním k tomu, že s krajem jsme jednali o stanovení lokality nebo 
pozemku na výstavbu budovy záchranné zdravotnické služby krajské v Moravské Třebové. 
Máme dvě varianty na lokalitě jihozápad a slíbili jsme si navzájem, že bychom to do konce 
prvního čtvrtletí měli mít vyřešeno. Co se týká vhodnosti či nevhodnosti. Jedna možnost je 
tam za Bártovými v poli a druhá varianta, která mně osobně se zamlouvá více, je v té špici 
komunikace Svitavská a R35. Tam ale narážíme na pozemek, který nám zabraňuje přístupu 
k těm našim parcelám, který patří panu Vránovi. Budeme s ním v nejbližších dnech jednat o 
nějaké možnosti zajištění přístupu, vybudování nájezdu atd. Takže je to takhle otevřeno. 
Další informaci sdělím, že ředitel nemocnice p. Hloušek podal rezignaci na funkci k 31.12. z 
osobních důvodů. Takže je pravděpodobné, že bude vyhlášeno radou kraje VŘ, už je 
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vyhlášeno, takže budeme mít nového ředitele, předpokládám od 1. února nebo 1. března. 
Není to běh na krátkou trať.    
 
Mačát – já jsem chtěl jenom doplnit k tomu záměru využití na stavbu nějakýho 
zdravotnickýho zařízení, resp. té nemocnice následné péče, my potřebujeme to jasné 
stanovisko Pardubického kraje, jestli toto připadá v úvahu, nebo ne. Dokud to nebudeme 
vědět, nemůžeme o tom rozhodovat a budeme muset skutečně vyčkat. My jsme v sobotu 
mluvili s panem hejtmanem a já jsem říkal, že my nejpozději v lednu potřebujeme vědět, jestli 
to je možný, jestli je to varianta pro kraj, nebo není. Abychom věděli, jak dál diskutovat s 
občany. Protože nemá cenu tady vést diskuze, pak většina řekne, že tam chce mít kulturní 
stánek a my to pak budeme potřebovat pro ten kraj, pro tu nemocnici. Takže my rozhodně 
vyčkáme, až bude jasno, až ten Pardubickej kraj se jasně vyjádří, jakej bude další postup. 
Jestli to koupí od toho s. r. o., nebo postaví novou nemocnici. I když je to velkej finanční 
objem a nevím, jaké možnost kraje v tomto budou.  

Jurenka – doplním jenom to, že to je tak, jak říká pan Mačát, proto tady doporučuji podpořit 
spolupráci mezi krajem a městem tak, abychom v součinnosti něco vymysleli a dotáhlo se to 
do zdárného konce.  

Mačát – aby to nebylo, že do něčeho rejpu, ale není mi jasný, jak to souvisí s tím tiskem č. 
14. Když jsme to předřazovali. Jen tak pro zajímavost.  

Jurenka – já vám to potom řeknu.  

Mička – já jsem se chtěl zeptat, jestli když město vytipuje lokalitu, jestli je to míněno jen pro 
tu záchrannou službu nebo i pro tuto výstavbu. Osobně mi to kroutí všechno, co mám v 
sobě.  Protože když to vezmu někdy od poloviny 90. let, ještě za doby fungování okresního 
úřadu, tady město celou dobu ustupuje nebo hledá varianty, jak tady něco zachovat. Začnu 
od porodnického oddělení, od chirurgie, kdy se dělaly sbírky na výstavbu sálu, potom oprava 
a rekonstrukce první budovy, záchrana vůbec nemocnice před kdysi nějakou filozofií a 
strategií jednoho bývalého starosty. Pořád tady sanujeme nebo řešíme nějaké problémy se 
zdravotnictvím. A teď zase po x letech, za doby komanditky jsme byli neustále blokováni v 
rozvoji a v zachování nebo rozšíření zdravotní péče. A nyní závěrem by zase město mělo 
někde ustupovat a sanovat problémy někoho jiného. Já osobně beru ano, vytipujme něco, 
ale ten základ by měl zůstat na zřizovateli. Jestli tady pro město se konečně vytvořil nebo 
našel nějaký strategický pozemek, tak zas máme přemýšlet o tom, že „jediné možné“ využití 
je zdravotnické zařízení. Opravdu můj osobní pohled je na to jiný, že ne.   

Starosta – já jsem právě proto řekl, že to nebudu dál komentovat. Protože mně je taky jasný, 
že to není ideál. Nicméně co se týká té záchranky, tak asi není možný, pro případ, že 
bychom ta tom dětským nechali postavit nějaké zdravotnické zařízení krajem, a aby se tam 
vešla i záchranka, to si myslím, že nepůjde prostorově. A ta záchranka by městu snad 
nemusela vadit, když bude v té špici naproti průmyslové zóně. Tam by problém být neměl, 
pokud se domluvíme s panem Vránou. Já na tom nic špatnýho nevidím, spíš naopak. 
Domnívám se, že tomu kraji je potřeba v tomto vyjít vstříc. Ale spíš to taky jako vnímám, že 
pakliže ta eventualita toho využití bude i pro tu možnou stavbu zdravotnického zařízení, jak 
tady předkládá pan Jurenka, tak to beru jako nějakou takovou vyjednávací pojistku pro ten 
kraj s tím s. r. o. s panem Pastýřem a pány Polem a Hlouškem. Pořád se mi chce věřit, že se 
nakonec domluví. Bylo by to nejideálnější. Pokud do toho budu moct nějak osobně ne 
zasáhnout, ale mít na to malý vliv nějakým jednáním nebo rozhovorem, tak určitě pro to jsem 
ochoten udělat, co můžu, protože můj vztah k doktoru Polovi a Hlouškovi je osobní a 
přátelský, takže určitě se o něco pokusím. Nebudu tomu nečinně přihlížet.   

  
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 724/Z/111217 
 
Tisk č. 44 - Změna finančního spolupodílu města na rekonstrukci objektů Sociálních 
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služeb 
Jurenka – chci tady upozornit na to, že je to navýšení v rozpočtu o 8 231 000. Takže to, že 
plánujeme nějaký investice, tak už tady máme 8 milionový nárůst do investic. Proto jsem to 
chtěl před tou 14, aby tohle tady zaznělo.  
Starosta – nám je to samozřejmě jasný, nicméně tady asi není jiné cesty, jak potom 
pokračovat dále. Tam bohužel selhal záměr udělat byty zvláštního určení na tom céčku, na 
to dotace bohužel nebyla. Když už jsme ji dostali, tak jsme museli požádat o změnu, tzn. 
budoucí využití céčka, tak tam ten nárůst je.  

Martínek – tak já si myslím, že nám nic opravdu nezbyde a na můj vkus se to teda vleče 
neuvěřitelným způsobem celá záležitost. A když si k tomu připočteme, že to musí být 
všechno hotovo k poslednímu příštího roku, tak je evidentní, že všechno je na poslední 
chvíli. Pevně doufám, že se to podaří, protože případné odebrání dotace by bylo pro měst 
smrtící a podobná dotace městu jen tak nepřijde. Takže je jasný, že je potřeba dbát na to, 
aby eventuálně vícepráce a další, když už se teda přepracovával ten projekt, tak pevně 
doufám, že už další vícepráce nebudou, ale je to tak, jak řekl pan kolega Jurenka, s těmahle 
penězma musíme počítat a nemůžeme je jakkoli zdržovat, protože ta stavba musí probíhat 
rychle a pevně doufám, že to tak bude.   

Starosta – je to skutečně tak, jak to říká pan kolega Martínek, my to musíme, pokud chceme 
dočerpat dotaci, to mít do konce příštího roku hotové vč. administrativního vypořádání.  

  
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 720/Z/111217 
 
Tisk č. 45 - Program regenerace městské památkové rezervace – aktualizace 2017-
2027 
 

Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 711/Z/111217 
 
 
Různé:  
Jurenka – nakonec bych měl tři věci. Zaprvé chtěl bych trošku, na té Svitavské jak se udělaly 
cyklopruhy a udělaly se červeně, teďka je na nich vidět strašně nepořádek, je tam štěrk a 
cyklisté se tomu vyhýbají, protože je to tam dosti nebezpečný a takový ušmudalný. Je to tam 
krásný nějakým způsobem pominu to, jestli tam měli bejt nebo neměli bejt, ale vypadá to tam 
teďka špinavě a cyklisti se tomu vyhejbaj a jezděj raději po silnici. Jestli bychom nemohli tu 
ulici častěji čistit právě z toho důvodu, aby ti cyklisti nám po tom cyklopruhu vůbec jezdili. 
Druhý požadavek, co bych tady měl 16.11. jsme tady s panem Brettschneiderem dávali 
dohromady jeho nepravdivou informaci, dodnes se tak nestalo. Byl bych rád, kdyby na 
úřední desku napsal omluvu zastupitelům za nepravdivou informaci, protože přece jenom to 
je měsíc a tam to změněný není. Teď to tady mám puštěný. Takže nevím proč. A třetí věc, 
chtěl bych zastupitelům a zaměstnancům úřadu popřát krásné svátky. Jsme tady naposledy, 
takže všem poděkovat a užijte si svátky volna.  
 
Starosta – podle mě tam došlo k nějaké technické záležitosti.  
 
Brettschneider – určitě jsem to měnil a měnil jsem to v těch dotazech a odpovědích. Ale 
nevím, jestli teda teď to kolegyně Pavlína Horáčková to tam upřesnila. Ale tak jak jsme se 
domlouvali, tak jsem to změnil stoprocentně. Já to teda ještě ověřím. To se omlouvám, já 
jsem to nekontroloval.  
 
Starosta – musím potvrdit panu Jurenkovi, že to je pravda, co říká, protože jsme se na to 
dívali spolu a nebylo to tam.  
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Brettschneider – určitě tam bude čas změny, kdy jsem to tam prováděl.  
Starosta – já bych se nedohadoval o tom, doporučuji se na to podívat, protože se to 
nedotáhlo do konce. To, žes to někomu řekl, aby to udělal, neznamená, že to bylo 
provedeno. Stran té Svitavské je to samozřejmost.  

Brettshcneider – já jsem to nikomu neříkal, já jsem to sám provedl.  

Starosta – no, tak vidíš, jak to vypadá no. Tak to dotáhni a bude pokoj.  

Horčíková – já bych chtěla reagovat na první část dotazu ohledně cyklopruhu. Je zima, od 1. 
listopadu máme zimní údržbu. Teď tam je část prvního posypu z nějakého datumu. V 
průběhu zimy posyp neodstraňujeme. Zameták je zazimovaný, protože zametá pomocí vody, 
tak je to i technicky složité. Musela bych poslat ruční zametání. Je prosinec, tak tam nechme 
ten štěrk a při námraze to zase zafunguje.  

Jurenka – já to chápu, že to je asi náročnější, nicméně v tomto stavuje je tam pro cyklisty 
nebezpečný, a to, co jsme tam udělali, aby tam cyklisti jezdili, tak nám tam nejezdí. Takže 
budeme to muset nějakým způsobem řešit. Ti cyklisti se vyhnout. Buďto jedou po chodníku 
nebo jedou po silnici, ale nejedou po tom červeným pruhu, protože ten je plnej štěrku.  

Horčíková – ale těžko se udrží to, abychom posypali a hned to zametli.  

Jurenka – chápu, musíme to nějak řešit. Teď dlouho nehlásí chumelení, takže je potřeba asi 
vyčistit, protože jestli se tam někomu něco stane, uklouzne. Na kole tam opravdu nejezdí. 
Jezdí mimo to. Takže 80 cm té šířky je teď mrtvých, nikdo tam nejede.  

Starosta – asi je zbytečný se teď tady o tom dohadovat. TS to dají do pořádku a bude to.  

Horčíková – pane starosto je to technicky složité, nemám zameták, musím tam poslat ručně 
zamíst silnici. Jsme si jistí, že to chceme?  

Starosta – tak tam nasaďte lidi VPP. To mají práci na dvě hodiny. Nějak si prostě poraďte.   

Odehnal – kolegové už se nehádejte, za chvíli bude Ježíšek. Já bych měl na pana velitele 
městské policie dotaz. Chtěl bych poprosit, kdyby chlapci v rámci kontroly komunikací na ul. 
Údolní občas zkontrolovali a upozornili pana řidiče, že se neparkuje metr od hranice 
křižovatky, kde nevidíme při výjezdu z Údolní přes jeho vozidlo na komunikaci Brněnskou od 
Boršova. Že tam má zachovat aspoň těch 5 m od hranice, je to nebezpečné a je to často, že 
parkuje jak na Brněnské, tak na Údolní, takže my nevidíme vůbec při výjezdu. Ať to tam 
občas kluci vyčistí.  

Starosta – poděkoval za práci v letošním roce a popřál klidné Vánoce a do nového ruku 
hodně úspěchů a zdraví.  

Konec 18:30 
 
V Moravské Třebové 11.12.2017 
Zapsala: Bc. Petra Odehnalová 

 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 
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