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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne  5. února 2018 od 15:00 hod 

v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni: 20 členů ZM (dle prezenční listiny), tajemník MěÚ 
 
Omluveni: RNDr. J. Ošťádal 
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Odehnalová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 730/Z/050218 - 753/Z/050218 
 
Návrhová komise: J. Odehnal, Ing. Mička, Mgr. Bc. Bártová 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Maixnerová, L. Truhlář  
 
 
Tisk č. 1 - Pozvánka, program jednání zastupitelstva města 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 730/Z/050218 
 
Pro volí - 20 
Přijato usnesení č. 751/Z/050218 
Pro volí - 20 
Přijato usnesení č. 752/Z/050218 
 
Občané: 
 
Piňosová – dobrý den, vystupuju tady za občany, kteří podepsali stížnost na provoz 
kamionů, kterou projednala rada města, a s odpovědí nesouhlasíme a nejsme spokojeni. A 
myslím si, že asi nebylo doceněno to, proč jsme stížnost podali, protože nás to opravdu tam 
hodně obtěžuje. Není to záležitost nová, táhne se to už delší dobu, těch kamionů a vůbec tím 
hlukem a vším, co ta kamionová doprava obnáší, jsme obtěžováni ve dne i v noci. Protože ty 
kamiony jezdí ve dne i v noci. Začínají jezdit kolem půl druhé, je to až do rána, končí kolem 
desáté jedenácté hodiny. Je to neustálý hluk, otřesy domů, dochází k poškození našich 
domů, cítíme i citelné otřesy doma, máme praskliny na domech, v noci nás to i budí, jak ty 
kamiony jedou, jak se všechno třese a ten hluk je obtěžující. Chtěla bych podotknout k té 
vaší odpovědi rady, že tam vůbec nebyla zohledněna rychlost. Pořád je tam rychlost 50 
km/h., tak jak je všude v obci. Chodí tam značné množství děti, maminky s kočárkama do 
školy do školky a je tam padesátka. Těch kamionů tam jezdí velká spousta a několikrát jsem 
byla svědkem toho, že to bylo tak o fous, aby stihli zabrzdit, že se divím, že tam ještě 
nedošlo k nějaké kolizi. Ten přechod, který tam je vybudován, tak je z té strany od křížku, 
tam je ten chodník celý zvlněný, protože tam už nějaký kamion projel, a tím je to 
zdeformované a při vstupu na chodník je tam obrovská louže. Takže všechny ty děti, 
maminky a podobně musí nejdřív přes tu louži a pak teprve přes přechod. Další co jste tam 
odpověděli, že tam budou policisté. Tak by mě zajímalo, kolikrát tam ti policisté budou, jak 
často, v kolik hodin apod., protože ty děti se tam trousí do školy, nejenom ráno, chodí i 
odpoledne, většinou samy. Nevím, jak by bylo možné, aby tam někdo pořád dohlížel na to, 
aby tam to dítě někdo nepřejel. Ta komunikace je v hrozném stavu, to ví každý, kdo tam 
projel. Ten asfalt je tam rozdrcený na malý kousky, po zimě je to úplně katastrofa. Jak je 
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křižovatka na J. K. Tyla a na Jiráskové, tak je tam takovej velkej hupanec, takže všechny ty 
auta, který tam jednou, tak to tam prostě bouchne, nejenom osobní, ale ty nákladní, to je o to 
horší, celý se to rozhoupe a od toho jsou ty otřesy a ty rány. Minulý rok tam byl obrovský 
lavor, trvalo to dlouho, než ten lavor opravili, do toho najížděli, byl tam randál a než ten lavor 
opravili, tak to trvalo dlouho. A když ho opravili, tak přijely technické služby s nějakou směsí 
asfaltovou, hodily tam lopatu, zaplácly a bylo hotovo. Což za chvíli se to stejně vydrolí, to je 
zbytečná oprava. Další ještě co si ztěžovali, že když tam ty kamiony jezdí a přijedou před 
bránu pravděpodobně je to do Raleda, tak přijedou v noci a když tam není někdo, kdo by jim 
otevřel, tak troubí, troubí a troubí. Tam se nedá spát, protože buď tam ty kamiony jezdí, nebo 
jeden přijede a troubí a čeká, až mu někdo otevře tu bránu, aby mohl vjet dovnitř. Další co mi 
připadá, vím, že chcete opravovat ulici Lanškrounskou a pokud chcete svést dopravu po ulici 
J. K. Tyla, tak na tuhle komunikaci svést ještě větší dopravu, mně připadá úplně 
nemyslitelný. Nevím opravdu, kudyma by tam jezdili, nedokážu si to představit.  
 
Starosta – samozřejmě úplně chápu, co tam bydlíte, že jste tím dotčeni, že jste tím 
nadměrně obtěžováni. Jenom opravdu se vší vážností, není řešení nějaké okamžité. Jestli 
ho někdo znáte, tak sem s tím. Opravdu řešení není. To všechno je výsledek minulosti, že 
třeba na J. K. Tyla Raledo, aktivity firmy Rehau. Tam jezdí firma Haas. A my co jsme 
zakázali těžkým vozidlům vjíždět na Svitavskou z Komenského ulice, aby nám tam tu novou 
silnici ty kamiony nerozmlátili během několika měsíců, tak okamžitě se na nás snesla snůška 
kritiky právě z firmy pana Haase, že se to bude prodražovat a takový důvody všelijaký. A 
není to taky řešitelný. Jeden z mála smyslů je to, co se tady vybuduje, tak to uchovat a 
uchránit co nejdéle. Vy jste zmiňovala ulici Lanškrounskou. To bude zřejmě akce příštího 
roku. Záleží, kdy bude kraj chtít přistoupit k rekonstrukci komunikace až po železniční 
přejezd směrem na Staré Město od křižovatky Komenského a Olomoucké. To bude teprve 
problém, toho se obávám i sám, že bude těžko nastavit objízdné trasy. Dovolím si předjímat, 
že ty Udánky asi vynechány nebudou, případně J. K. Tyla. To si dovolím tipovat. Neberte mě 
za slovo prosím. Není tady řešení jiné a nějak se to musí zvládnout. Ta komunikace od 
Olomoucké po odbočku Na Stráni, tak tam se musí vyměnit kanalizace. To nám bude taky 
trvat pár měsíců. Máme dokonce s krajem vyhotovenu a schválenu plánovací smlouvu o 
tom, že nemusíme tu část komunikace uvádět do původního stavu, ale jenom do stavu, který 
snese tu zátěž asi to ho půl tři čtvrtě roku, aby potom kraj, až bude dělat rekonstrukci, tak 
aby tu naši vynaloženou práci a finance neznehodnotil. Znovu říkám, že vás úplně chápu, ale 
teďka nevidím žádné řešení. S tou rychlostí asi půjde něco dělat, ale jinak opravdu nevím. A 
co se týká té křižovatky J. K. Tyla Jiráskova, to my dobře víme, že tam prostě je situace 
kritická, nicméně když se do toho šáhne, musí se tam udělat sítě. A to taky není otázka dní. 
To je jedno ke druhému. Jestli máte nápad, jak se s tím vypořádat, tak to uvítám.  
 
Mička – rád bych pana starostu doplnil. Víte kolegové, že jsme tuhle záležitosti řešili v 
průběhu celého minulého roku, ať už v souvislosti s Atekem a schvalováním nebo 
projednáváním jejich chráněné dílny v Udánkách, když jsme rozporovali četnost dopravy. 
Řešili jsme to i v září v rámci různého i v souvislosti s uvažovanou rekonstrukcí 
Lanškrounskou, kde jsem také upozorňoval na to, že v případě objízdných tras bude potřeba 
udělat základní opravy. Z mého pohledu ten problém má několik částí a troufám si 
nesouhlasit, že to nemá řešení. První problém, jak zmiňovali občané, je doprava. V této fázi 
asi bohužel nemáme nástroje, jak zamezit vjezdu nákladní dopravy, pakliže se to do 
budoucna nebude řešit formou nějaké vyhlášky v rámci ochrany životního prostředí. Na což 
města určitě do budoucna budou sahat. Druhý zásadní problém je stav komunikace. Tady se 
domnívám, že to je věc, kterou má město v gesci a mělo by ji řešit. V září jsme řešili to, pan 
místostarosta Brettschneider říkal, že by tam měla proběhnout rekonstrukce vodovodu. Já 
jsem si ověřoval, opravdu součástí rozpočtu sdružení bude oprava sítě vodovodu v tomhle 
úseku, takže do té komunikace se každopádně zasáhne. Jestliže se zasáhne do 
komunikace, pak je otázkou, jestli neudělat v té části od křižovatky Jiráskova J. K. Tyla 
opravu, jedná se o 250 m vozovky a při cenách, jak se pohybují rekonstrukce vozovek, v 
řádu nějakých 1000 – 1200 Kč/m2 by se jednalo o náklady dosahující částky 2,5 – 3 miliony 
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korun. To je věc, která je rozhodně řešitelná. V okamžiku, kdy se sáhne do vozovky se 
sítěma, tak se domnívám, že by se v té části měla odstranit alespoň příčina hluku, praskání a 
poškozování majetku občanů tou opravou komunikace. S tím souvisí i rychlost a město má 
nástroje na to, aby tu mohlo rychlost omezit. Takže z mého pohledu, protože i tenkrát jsme 
byli vyzváni, abychom podávali návrhy na opravy komunikací, tak v této souvislosti si dovoluji 
navrhnout, aby do rozpočtu města na rok 2018 byla zahrnuta rekonstrukce té části vozovky 
od křižovatky J. K.Tyla Jiráskova k dětskému domovu. Děkuji.  
 
Starosta – jenom doplním, že na tom úseku té komunikace na J. K. Tyla nejde tam jenom o 
vodovod, ale i o kanalizaci, o plyn, o všechny sítě. Takže to nebude záležitosti několika dní 
nebo týdnů. Souhlasím s tím, že udělat se to musí, ta situace se tam neustále zhoršuje.  
 
Bártová – já bych chtěla poděkovat kolegovi Mičkovi, protože vlastně mně mluvil z duše. Já 
se do této situace dokážu plně vžít. Protože když jsme si stavěli domeček na Svitavské, tak 
dopravní obslužnost mířila do města v pohodě. My jsme si to tam postavili s tím, že jsme o 
tom věděli a podle toho jsme se tak zařídili, odhlučněnost atd. Toto je setina obyvatel, kteří si 
tam postavili domy a předpokládali, že je to klidnější lokalita. Ono se to tak nestalo. A dovedu 
se vžít do té bezmocnosti, jakou oni teď prožívají téměř každou noc, jestli se tam něco 
takového děje. Nemůžeme říct, že se s tím nedá nic dělat. My jsme to svým způsobem 
zavinili, co si budeme vykládat. Tady to opatření by bylo vhodné opravit komunikaci. Mě ještě 
napadla jedna věc, možná je to nerealizovatelné. Ty nemovitosti jsou znehodnocené, už to 
nikdy neprodají tak, jak to třeba postavili, a jestli by třeba nešlo z městských peněž přispět na 
odhlučnění, tzn. třeba na rolety, které svým způsobem také zabrání prašnosti a hlučnosti. Je 
to jedno z mála řešení zatím, než by se to vyřešilo dál. Děkuji.  
 
Štěpánek – já bydlím taky na této ulici. Vy jste nám neodpověděl, jak to bude s tou městkou 
policií? Kolikrát denně tak bude hlídkovat, jak tam budou stát? To by mě zajímalo, když teda 
se s tím nedá jakoby nic dělat. Ono by se s tím dalo dělat něco dřív, než město povolilo tam 
postavit tu halu. To někdo musel povolit.  
 
Starosta – samozřejmě, je to v územním plánu a ten územní plán musel někdo schválit.  
 
Štěpánek – když to někdo povolil, tak musel vědět, že tam bude větší nárůst kamionové 
dopravy. Takže my se teď ptáme, co vy s tím uděláte. A vy se stavíte k tomu, jakože nic.  
 
Starosta – já jsem neříkal, že nic. Já jsem říkal, že teďka rychlý řešení neexistuje a není to o 
městské policii. V tom dopisu se skutečně zmínila, že tam bude zvýšená činnost městské 
policie, ale prosím vás, takových míst tady ve Třebové máme hodně a máme dva lidi ve 
službě. Takže když budou stát na J. K. Tyla, tak nebudou někde jinde, kde budou taky 
potřeba. Já vám neumím říct ani slíbit, že tam budou v tu a tu hodinu od do, nebo že tam 
budou já nevím kolikrát denně. To vám neumím říct, to po mně nemůžete chtít. To bych vám 
nemohl slíbit. Na to nemám patrony. Takže podle potřeby a možností ta městská policie tam 
bude vykonávat zvýšený dozor. Jak jsem říkal o dalších lokalitách. Máme problémy s 
autobusovým nádražím. Horko těžko jsme nechali otevřít budovu ČSAD Ústí nad Orlicí. 
Dokonce jsme to dostali do bezplatného pronájmu ty WC, že se o ně budeme starat. Tak 
jsme to otevřeli a už se to obrací proti nám, protože se tam vyskytují všelijací lidé, kteří tam 
dělají binec a nepřístojnosti a zase jsem musel řediteli ČSAD přislíbit zvýšenou kontrolu 
městskou policií. A to můžu jmenovat další lokality. A to není výmluva, tak to neberte. Já 
jsem jenom řekl v úvodu mýho vyjádření, že to teď není řešitelný. To neznamená, že to je 
neřešitelný vůbec. Že tam bohužel je průmyslová výroba uprostřed města, to je pozůstatek z 
minulosti. A to já neumím říct, já jsem u toho tehdy nebyl, ale netvrdím, že kdybych u toho 
byl, že bych to taky nepodpořil. Tehdá ta doprava byla nicotná oproti tomu, jaká je teďka. 
Srovnejte si 90. roky a co je teď po těch x letech. To je naprosto nesrovnatelný. Znovu říkám, 
že chápu ty problémy, který tam máte, co tam bydlíte, s mnohými jsem se o tom bavil. Já to 
uznávám, ale nevím co s tím. Jak tady bylo naznačeno panem Mičkou, pravděpodobně se 
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bude dělat příští rok ulice Lanškrounská, kde budou taky všechny sítě a ta trasa někam 
povede. Ty objízdné trasy pravděpodobně bude dělat odbor dopravy se souhlasem státní 
policie, takže určitě bude snaha, aby to bylo co nejméně bolavé pro dotčené. To je tak 
neutrální slovo, že vám teď opravdu žádný příslib neumím dát. A troufám si říct, že ani nikdo 
tady v tomhle sále vám to neumí slíbit. Můžeme jenom minimalizovat ty dopady, který tam 
máte. Jak jste zmiňovali tu rychlost, ta k řešení je, to není takový problém. Samozřejmě se 
tam potom to chování nastavený musí vynucovat zvýšeným dozorem. Já se nezříkám 
činnosti MP v tom úseku, budeme se snažit se tam vyskytovat. Takže je to dlouhodobá 
záležitost. Bohužel máme průmyslovou výrobu uprostřed města. A to není jenom tady na J. 
K. tyla. Máme to na Lanškrounské, máme to uprostřed města i z jihu, je tady takových míst 
bohužel hodně. Nevím, co na to ještě říct. Rád bych vás potěšil, ale nemám čím vás potěšit.  
 
Mička – všichni chápeme, že tam je zátěž z minulosti, že není možno ji v této fázi jakkoli 
někam přemístit, nicméně se pořád domnívám, že se nemůžeme tvářit, že ten stav tam 
zůstane zachován další dva tři čtyři roky v tom stavu, v jakém se nachází. Tak hledejme jiné 
řešení. Jestli se bude chystat nějaká kompletní rekonstrukce všech sítí, chápu, že to zabere 
čas příprava, v tom případě přistupme k nějaké minimální variantě opravy komunikací, 
odfrézování vršku a položení nějakého 5 cm povrchu, který utlumí provoz projíždějících 
kamionů a rozhodně zpříjemní užívání a bydlení v té dané lokalitě.  
 
Starosta – já tady nechci vést polemiku, to je jeden z možných nápadů, ale to vám nevyřeší 
problém, aby tam ty kamiony nejezdili. A vám jde o tohle, aby tam ty kamiony prostě 
nejezdili. Takhle já to vnímám. To je nějaká soustava určitých dílčích řešení, který tu situaci 
tam můžou zlepšit. 
 
Mačát – já myslím, že nám to vadí všem, že je to velmi závažný problém a hledá se těžko 
řešení. Ty náměty na některá opatření, které tady padly, tak samozřejmě jsou nám známy a 
jde o to je znovu posoudit a případně urychlit. Já bych to shrnul. Padl tady návrh na snížení 
rychlosti, pokud se nepletu, tak o tom už jsme jednali a je to uloženo, aby to bylo 
realizováno. Čili to by mělo být to snížení rychlosti v nějaké krátké době. Co se týče opravy 
komunikací, to už je složitější věc, nicméně znovu zkusíme posoudit tu možnost, abychom tu 
rekonstrukci sítí na té Tyršové teda upřednostnili, je to otázka jednání o rozpočtu, abychom 
tam provedli kromě vody ještě kanál a potom lepší povrch anebo provizorní opravu, tak jak 
navrhoval Miloš, která by se alespoň na nějakej čas, nebude to jenom flikování, jak paní 
říkala, že se tam hodí lopata asfaltu a pak to vydrží týden. Jestli by nějaká taková oprava 
lepší, nicméně provizorní, jestli by byla možná. Potom tady nezaznělo a to bychom měli 
provést, jednat s firmou Raledo o tom, aby zklidnila ten provoz noční. Jestli tam troubí 
kamiony, tak to je přece jednoduchý, abychom jednali s Raledem a oni aby udělali takový 
opatření, aby se to nedělo. To provedeme v krátké době. Přestěhování průmyslu mimo 
centrum, což je nejsložitější problém, skutečně není jednoduché, nicméně taková trošku 
naděje svítá, protože je tady zájem nového developera o výstavbu nějakých logistických hal 
na průmyslové zóně Linhartic, která se nachází u Červené hospody v tom katastru Linhartic. 
My budeme s Linharticemi jednat a s tím developerem příští týden a tam by výrazně měla se 
snížit, pokud by tam došlo k nějaké dohodě, že to tam bude vybudováno, tak by se měla 
snížit frekvence aut nákladních, které jezdí pro Rehau a rozváží různé ty jejich výrobky do 
skladů po města, abych to tak nějak zjednodušil. Využívají halu jak v Raledu, tak v Hedvě. 
Čili to by možná mohlo odpadnout, že by to stěhovali támhle k Linharticím. Jinak vytěsnit 
průmysl z města, ten historickej, to je velmi složitý a není to ani v možnostech samosprávy. 
To nejde.  
 
Starosta – já jsem o tom jednání s Linharticema nechtěl předjímat, protože skutečně se 
domlouváme na termínu několik týdnů a zase tento týden padnul, takže příští týden 15. 
zřejmě si sedneme a budeme se spolu bavit. Jenom předešlu, že tam byl požadavek, aby 
využívali naši starou 35 právě na ten vjezd do té budoucí průmyslové zóny a my jsme v září 
v radě jejich požadavek zamítli, a proto se teď znovu posadíme ke stolu a budeme chtít 
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myslet na tu situaci, která je v centru města, tzn. i J. K. Tyla a zkusit udělat nějaký 
kompromisní řešení, tak abychom postupně nějakou část průmyslu dostávali z toho místa 
pryč. Myslím teď konkrétně J. K. Tyla. Tam teď je Rehau v nájmu a ty kamiony to je problém 
firmy Rehau. Bohužel ve firmě Rehau není ještě statutární ředitel, takže není dost dobře s 
kým jednat. Není to tak, abychom se tam mohli s nějakým s nějakou mírou závaznosti 
domluvit.  
 
Piňosová – mě je jasný, že ty kamiony se odtamtud nepřemístí mávnutím proutku nebo 
nějakým jednáním, ale chtěli jsme hlavně, aby když už tam ty kamiony jezdí, ať je tomu ten 
povrch tomu uzpůsoben. Aby nám to nedělalo ty otřesy a podobně. Protože to je opravdu to 
nejvíc obtěžující. Když se tady bavíme o nějaké opravě komunikací, tak proč neoslovit i ty 
firmy, které se na tomhle devastujícím povrchu podílejí. Proč nepřispějí na tu opravu, když 
tam ty jejich auta jezdí.  
 
Starosta – to je fakt dobrý nápad, já to vůbec nezlehčuju, ale bohužel ten stav práva je u nás 
takový jaký je a to není vynutitelný, abychom firmy přiměly k tomu, aby se podílely na 
opravách a údržbách. Je to někdy možné částečně, pokud se vytváří něco nového, nějaká 
nová aktivita nebo výroba, tak tam lze mnohé takové záležitosti sjednat, ale v takové fázi je 
to dost obtížné.  
 
Prudil – mám zde jednu připomínku a jeden návrh. V listopadu 2016 jsem na jednání 
zastupitelstva vznesl připomínku k sankci 1 086 224 Kč udělené poskytovatelem dotace v 
rámci projektu CRB a vyzval jsem odpovědné osoby, aby deklarovaly odpovědnost za 
porušení zákona o veřejných zakázkách, které vedly ke vzniku škody. Starosta tehdy sdělil, 
že se na to nedá úplně odpovědět, že na toto téma nebude vést debatu a bude mi 
zodpovězeno do 30 dnů písemně. Tato připomínka nebyla do dnešního dne vyřízena, a to 
přesto, že zákon o obcích stavuje povinnost, aby orgány obce vyřizovaly připomínky 
bezodkladně. Protože milionová sankce nebyla vrácena na účet města a byla zúčtována jako 
škoda, navrhuji zastupitelstvu, aby včas uplatnilo právo na náhradu škody a splnilo tak 
povinnost vyjádřenou v zákonu o obcích. Vyřiďte, prosím, tuto moji připomínku a návrh 
písemně bezodkladně, nejdéle ve lhůtě stanovené zákonem. Děkuji za pozornost.  
 
Starosta – tyhle záležitosti stran projektu CRB dodneška nejsou právně vyřízeny. Tzn. že 
jakákoli právní odpovědnost tady nepřichází v úvahu, to snad chápete. Pokud nebude 
právně rozhodnuto, tak nemůžete se dovolávat náhrady škody, protože škoda zatím v 
podstatě neexistuje. Dokud nebude právně rozhodnuto. To je můj pohled na váš podnět a 
samozřejmě, že my jsme si na ty kauzy najali Mgr. Hamplovou. Např. ministerstvo financí 
dosud neodpovědělo ani na naše odvolání, které bylo podáno před rokem a půl. To mluví za 
mnohé taky. Nevím, jak vám dokážeme dát uspokojivou odpověď ve 30 dnech lhůty, když se 
nemusíme dovědět, že o věci bylo nějak pravomocně rozhodnuto. A co se týká toho milionu, 
co jste naznačil, tak ano, byli jsme zkráceni, bylo to děláno zápočtem, nicméně se budeme 
právně bránit, považujeme to za křivdu a využijeme všech právních možností, jak se tomuhle 
zápočtu bránit.  
 
Klíč – mě by zajímalo, zda realizace chodníku v Udánkách, myslím tím zejména těch 
přibližně 300 m od hospody ke stadionu, kde opravdu je riziková oblast z hlediska 
bezpečnosti chodců. Tak zda tento projekt byl zařazen do rozpočtu na rok 2018 a zda bude 
zahájena realizace. Děkuji.  
 
Brettschneider – dnes na poradě vedení jsem dostal společně s kolegyní Vierou Mazalovou 
úkol prověřit pozemky, které jsou po levé straně, když se jde od mostu směrem ke Slovanu, 
aby se prověřilo vlastnictví pozemků po té levé straně a máme takovou studii, kterou jsem 
ukazoval samozřejmě členům samosprávné komise v Udánkách, kde je navržen chodník až 
po Slovan, takže ta část v Udánkách od hospody až po pana Sedláka, takže budeme 
prověřovat vlastnictví těch pozemků a předpokládám, že když budeme mít vlastníky a 
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souhlas vlastníků s provedením stavby toho chodníku, tak záleží pak na zastupitelích, jestli 
tahle akce bude zařazena do rozpočtu města na rok 2018.  
 
Starosta – já jenom podotknu, že ten rozpočet ještě nebyl schválen, ale je připravován. 
Rozpočet bude schvalován příští měsíc.  
 
Nechutová – já mám několik dotazů. V roce 2016 jsem vznesla dotaz ohledně příjezdu do 
firmy Atek ze strany sídliště Jiráskova. Bylo řečeno, že po ZM se sejde rada města a 
rozhodne. Nevím, jak se rozhodla, ale až v prosinci 2016 vyšlo, že se nic nemění a že není 
určeno, kudy se dostane Atek ke svým budovám. Dnešního dne vznáším znovu tento dotaz, 
protože tady navazuje, že nejdřív musím něco povolit, potom něco zorganizovat, ale nejdřív 
musím taky vědět a musí to obsahovat každej stavební plán, jak se do té firmy dostanu. 
Takže teď bych chtěla slyšet, to je první otázka moje. Protože je jasně vidět, že Atek si koupil 
první zahradu v zahrádkářské kolonii. Zároveň mi strašně vadí, jak znovu narůstá odpadová 
zemina jako výkopová zemina na tom kopcu, která se tam nejdřív zasází stromy a pořád se 
to zvyšuje a zvyšuje. Takže bych chtěla i písmeně, protože každý projekt, kdo dělá jakoukoli 
stavbu ať v průmyslovou nebo obyčejného domu, má v projektu kam půjde výkopová zemina 
a za kolik. Takže by mě zajímalo, zda za tohle hrůzu, co jste tam udělali, kolik město vybralo 
peněž dle jednotlivých projektů. To by mě opravdu zajímalo, tak prosím. 
 
Starosta – obávám se, že na tohle neumím odpovědět. Dostanete písemně odpověď. Já vám 
to teď neumím říct.  
 
Nechutová – do měsíce?  
 
Starosta – podle zákona o obcích, ano.  
 
Nechutová – druhá věc, která mě opravdu trápí z hlediska rozvoje města je, když vidím, jak 
se různě vkliňují do různých mezer různé domky, garáže apod. A krásná Moravská Třebová 
se mně zdá, že jde tak trochu bokem. Jenom jsem chtěla upozornit, že v roce 2001 nebo 
2002 byla zpracována studie, která řešila zhruba 25 ha mezi průmyslovou zónou a I35 hned 
za bytovkama dál, která byla schválena zastupitelstvem podotýkám a řešila i bytové jednotky 
včetně domků, vč. obslužnosti této lokality a zároveň, protože se mi už dávno nelíbilo, kam 
se hází výkopová zemina, je tam teda zpracován i val podél silnice I35. Bylo toho 25 ha, 
takže bych ráda na to upozornila, protože se mně zdá, že jde nekontrolovaně zas výstavba 
dalších rodinných domků jiným směrem, než podle konkrétní zastavovací studie. K tomu 
bych jenom chtěla podotknout, že jsem se dívala, jak vzniká ohromný úbytek lidí z MT. Vím, 
že někdy před 12 lety nebo 10 to bylo hrubo přes 11 tisíc obyvatel, nebylo celých 12, a když 
jsem se dívala na poslední k poslednímu roku 2017, tak jsem najednou zjistila, že máme 
nějakých 122 cizinců a dohromady to dělá 10 257 lidí. Tady bych řekla, že když chceme, aby 
MT se rozvíjela, tak musíme nejen dát prostor mladým. Ne každý si může postavit rodinný 
dům, ale může určitě bydlet v bytovce. Jestli tento úbytek bude pokračovat, tak opravdu 
dojedete na to, že za chvilku budeme pod 10 tisíci obyvatel a jaké budou příjmy do rozpočtu 
města, kdo trošku v tom dělal, tak ví, jak se budou krátit. Potom město Moravská Třebová 
nepůjde dopředu, ale couvat velikým rychlým způsobem zpět. Další věc, kterou bych chtěla 
vědět, nebo prostě tyhle věci dát do zpravodaje. Výstavby R35 chápu, že se to bude dělat po 
etapách, ale tady byste mi mohli bezproblémově odpovědět, poslední co jsem viděla před 
nějakými 8 – 10 lety, tak bylo zastavení směrem na Třebařova sjezd na Moravskou 
Třebovou. Tak se ptám, jakým způsobem se bude řešit ten úsek, jestli jako celek nebo asi by 
se měl řešit jako celek, směr od tam až Mohelnice. Jestli nebude, tak mám obavy, že co tady 
opravíte, tak si to rozmlátíme. A ještě jeden dotaz třeba do zpravodaje, bych byla ráda, 
kdyby zpravodaj řekl, jakým způsobem bude zajištěna lékařská péče v rámci celého 
Pardubického kraje. Myslím si, že na MT to velice těžce doléhá, a když vidím jenom na 
poliklinice, jako stáří jednotlivých doktorů, absolutně člověk z toho má až hrůzu, protože taky 
zestárl pořádně. Nevím, co je na tom pravdy, ale dala jsem si práci se podívat na celý 
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komplex MT jako nemocniční, co kde jak je z hlediska vlastnické struktury, protože jsem se 
doslechla, ale možná, že to jsou absolutně bláboly, ale mě se to nezdá, že by to byly bláboly, 
a nebo k tomu velice brzo dojde, protože je to zákonitý vývoj, který tady musel nastat. A to je, 
že jde do prodeje nemocnice, oni tomu říkají nemocnice, proto jsem se dívala na vlastnickou 
strukturu. Takže komanditka už neexistuje, existuje s. r. o. a nevím, jestli s. r. o., samozřejmě 
když si představím jmenovitě, kdo tam je, tak mi z toho vyplývá, že je to taková ožehavá 
otázka, takže by to šlo určitě, že oni mají možnosti, jaký chtějí. Tam, když jsem si to trošku 
přejela, kromě té poslední smlouvy, která byla s něma uzavřena na nějakou výměnu 
pozemků. Dívala jsem se na to, nevím, ke které výměně pozemků došlo z hlediska 
kanalizace tenkrát bylo řečeno. Ale samozřejmě, kdybych byla já na jejich místě, tak mě 
nikdo nemůže zadržet. Takže asi následovně. Na tuhle otázku bych chtěla odpovědět, a 
protože mě tam třeba zarazila jedna věc, ale to je takový jako podružný, to dávám jako 
jenom k dobru. Samozřejmě, že oni by to nabídli prvně Pardubickýmu kraji, ale jestli by si to 
kraj vzal, o tom váženě pochybuju. Ale třeba ano, jsou tam věci, který Pardubickýmu kraji 
náleží. Ale těch je opravdu zanedbatelně a ne zrovna lukrativních. Dále bych se obrátila teď 
už jenom zkráceně na Ing. Sejbala, když jsem se dívala na využití jednotlivých budov, tak 
první budova je města a má tam objekt k bydlení a zákon z 1.1.2017 umožňuje, aby stavební 
úřad změnil využití této budovy. Stejné využití má i třetí budova. Tady bych se obrátila, to je 
jednoduchý úkon ze strany stavebního úřadu, aby aspoň tohle v rámci žádosti na katastr 
byla dořešena. Aby to nemátlo spoustu jiných lidí. Děkuji za pozornost.  
 
Starosta – k té R35. Mohli jste vidět, že tento uplynulý týden byla schválena EIA na dostavbu 
zbývajícího úseku do Mohelnice, takže je vysoký předpoklad, že v průběhu let k tomu 
dokončení dojde až do Mohelnice. Co se týká stávající stavby, tak teď se staví dvě první 
části po Zámrsk. A jak to půjde dál, to dnes neumí nikdo dopředu předjímat. Byly optimistické 
předpovědi, které se zatím bohužel nenaplnily. Já si pamatuju sám, že o tom se mluví 25 
roků a posun je minimální. Já jsem stran R35, byť už se staví, tak jsem osobně velkým 
skeptikem. Jestli se po ní někdy svezu, o tom si můžu udělat leda nějaký sen. O 43 ani 
nemluvím, to je situace naprosto nepříznivá.  
 
Martínek – mnohé nemá město ani ve své gesci. Nemocnice tam je, a pokud já vím a jsem 
informován, protože jsem o tom s hejtmanem jednal, tak kraj jedná o budoucnosti s majiteli a 
ty sama nejlíp víš, jakým způsobem se s lidmi, kteří vlastní nemocnici, jednalo, protože 
všechny zastupitelstva v podstatě tady tyhle jednání mají za sebou. K 35 je jediná jistota ta, 
že se podařilo, musím říct, že jsem byl rozčílenej, ale nakonec to jednání jak s ředitelem, tak 
s ministrem, tak došlo k tomu, že konečně udělali ten sjezd tak na té budoucí 43, takže 
jediná část 43 se projektuje skutečně, oni tam původně měli nachystané provizorium, to mě 
málem vzal čert, protože to bylo za několik miliard se mělo dělat provizorium. Takže v této 
chvíli je to tak, že to půjde po trase budoucí 43 a bude spojení mezi tou křižovatkou R35 a 
I/35. Tam se to posunulo k lepšímu, oni dokonce vyčlenili tenhle úsek z působnosti 
Jihomoravskýho kraje nebo ŘSD Jihomoravskýho kraje a má to na starosti Pardubický kraj. 
Takže z hlediska projektování a chystání to posun má, což vůbec nehovoří o tom, kdy se to 
postaví. Oni pořád tvrdí, že peněž je na to dost, a pokud budou nachystané projekty, tak že 
se může stavět a může se stavět hned několik úseků najednou. Jak vidíte, tak přestože bylo 
plno řečí, že se bude stavět minulý rok, tak se nestavělo vůbec a otázka je, jak se bude 
stavět teď. Navíc je tam v 35 bod, a to je Litomyšl, kde proti sobě bojují občanská sdružení a 
každé chce něco přesně opačnýho. Takže lze čekat, že minimálně pokud se týká té části 
obchvatu kolem Litomyšle, tak tam se situace ještě protáhne. Teoreticky by měli letos začít, 
to uvidíme, a teoreticky by až do Starýho Města, podle toho jak bude, protože ty EIE tam 
jsou hotový mnohem dřív, tak by teoreticky, až bude projekt hotový, tak by mohli začít stavět. 
Ale jak to bude ve skutečnosti, vidíte sami. Ještě k té nemocnici jednu věc. Nemocnice je 
především záležitostí kraje a kraj o tom intenzivně jedná. Samozřejmě, že těch variant je 
několik, takže se uvidí, jakým způsobem, samozřejmě že první věc je vstřícnost majitelů. 
Pokud budou mít majitelé nevstřícné požadavky nebo naprosto mimo realitu, tak se budou 
muset hledat jiná řešení. Naštěstí se ukazuje to, co říkám celou dobu, jak je pro nás 
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strategický prostor bývalé polikliniky. Takže město má pořád varianty tak, aby kraj nemusel 
být dotlačen do neřešitelných situací. Máme to v rukách my a nepochybuju, že pokud by 
došlo na toto řešení, tak že město vyjde kraji vstříc dostatečně pružně na to, aby tohle řešení 
mohlo být přijato. Protože kupovat tu nemocnici za jakékoli peníze je podle mě nepřijatelné 
ani pro kraj, ani pro občany tohoto města, protože všichni ti, co jsme tady už déle, si pamatují 
dobu, kdy se rozhodovalo o budoucnosti nemocnice, já to tady nechci připomínat, proč 
stávající majitelé vlastně tu nemocnici nakonec dostali přiklepnutou. To všichni, co tady jsou 
dýl, vědí, jaký byl důvod, že vyhráli a oni a nikoli Ing. Vlk. Záleží na nich, jakým způsobem se 
zachovají. Ale z hlediska toho, jak se jednalo, všichni starostové po mně jak jednali s nimi, 
tak nemyslím si, že to bude nějaké jednoduché řešení. Spíš to vidím jako velmi složité 
řešení.  
Jurenka – já bych to doplnil akorát co se týká nemocnice, tak že tenhle problém jsme tady 
řešili už posledně, táhne se to od podzima, kraj zatím má zájem a snahu tak, aby to dopadlo, 
ale jestliže nároky současných majitelů budou neúměrné, tak i kraj chce požádat město, aby 
se podílelo eventuálně na výkupu. Takže je to otázka složitá. Co se týká té přípojky D35, tak 
tam mám informaci, že ŘSD o tom ví, a navrhli provizorní silnici ze Starýho Města zadem na 
35 tak aby zabránili tomu, aby to jezdilo přes MT. Ale takhle varianta přijde jenom na pořad, 
pakliže nebude navazovat přípojka přímo do Mohelnic. Takže vědí o tom a chtějí to táhnout 
zadem na 35 ze Starýho Města. Ale to je provizorka, to je to co jste se ptala.   

Martínek – to není provizorka, to je v podstatě trasa, která je stejně plánovaná jako spojení 
nebo trasa budoucí 43 a vždycky se to plánovalo, že tam budou prostě dvě křižovatky. Jedna 
křižovatka bude na I/35 a jedna na R35. Jenže v tom původním měla být právě ta provizorka, 
kde to měli táhnout po poli asi jako teďka u Časů. Ale naštěstí tím jednáním se to dokázalo 
změnit tak, že byť to nebude třeba v celém průměru čtyřproudové silnice, bude to třeba ve 
dvou pruhů, ale co je důležité, už to povede v té trase budoucí R43, takže tam nevzniknou 
zbytečné náklady, které do budoucna nepůjdou vniveč jako například provizorní silnice u 
Časů. Kde jsou to řádově miliardy a přitom v okamžiku, kdy ta silnice půjde dál, tak to je k 
ničemu. To se zase rozorá a půjde to pryč. Tam je zajímavý, ale s tím se už nedá nic dělat, 
že ta silnice ta 35 nová asi o dva km dál křižuje tu silnici, na které půjde ta provizorka. Takže 
kdyby se to posunulo o 3 km dál, tak se nemusela provizorka dělat, nemusely se tam 
opravovat mosty, dávat lidem věci na to, aby si znásobili okna a tak dál. Ale to je bohužel 
realita dnešních dnů a stavební činnosti v ČR. Pak se divíme, že všechno stojí, co stojí. Ale s 
tím nemá město naštěstí nic společného.  

  
Tisk č. 2 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 744/Z/050218 
 
Tisk č. 3 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 17.01.2018 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 731/Z/050218 
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 745/Z/050218 
 
Tisk č. 4 - Jednání finančního výboru zastupitelstva města 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 732/Z/050218 
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 746/Z/050218 
 
Tisk č. 5 - Závěrečná rozpočtová úprava 2017 
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Jurenka – já bych k tomu chtěl říct, že FV projednal závěrečnou rozpočtovou úpravu a 
doporučil ZM schválit.  

  
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 733/Z/050218 
 
Tisk č. 6 - Finanční příspěvek na vybudování střelnice Krajského ředitelství policie 
Pardubického kraje 
Přijato usnesení č. 742/Z/050218 
Pro neschvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 743/Z/050218 
 
Tisk č. 7 - Zrušení vnitřního předpisu č. 3/2007 
Pro ruší - 19 
Přijato usnesení č. 748/Z/050218 
 
Tisk č. 8 - Cena města – dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 2/2011 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 734/Z/050218 
Pro ukládá - 19 
Přijato usnesení č. 749/Z/050218 
 
Tisk č. 9 - OZV o nočním klidu 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 735/Z/050218 
 
Tisk č. 10 - Prodej  pozemku parc. č. 279/2 v Boršově 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 736/Z/050218 
 
Tisk č. 11 - Prodej  pozemku parc. č. 641/2, Boršov 
Kolkop – já bych se chtěl jenom zeptat, jakým způsobem byla cena stanovena, protože není 
stejná jako u ostatních kupujících.  
Starosta – já mám za to, že byla stanovena v souladu s tím, jak máme nastavené ceny 
pozemků.  

Fabianová – byla stanovena podle usnesení, které schválila rada města, jednat o ceně 
zastavěného pozemku. Je to zastavěná plocha oplocená. Ten druhý pozemek byl zahrada.  

Starosta – tyto prodeje jsou výsledek digitalizace pozemků a tím pádem dochází k 
disproporcím a někteří zahrádkáři mají např. plot na našem pozemku. Tak to je narovnávání 
do toho právního stavu, aby měli svoje.  

  
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 737/Z/050218 
 
Tisk č. 12 - Souhlasné prohlášení o převodu pozemků do vlastnictví ŘSD 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 738/Z/050218 
 
Tisk č. 13 - Bádalovi Bronislav a Alžběta - dohoda u úhradě dluhu na nájmu ve 
splátkách 
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Odehnal – já bych se zeptal, je přítomna rodina Bádalova? Já jenom bych pro tu informaci, 
když problém rodiny Bádalovy se řeší již několik let, protože při kontrole na TS na odboru 
majetku jsme řešili to, že bylo manželům Bádalovým nabídnuto, aby manžel vykonával nebo 
vzal si sem tam nějakou brigádu, což mu zaměstnavatel byl ochoten poskytnout, aby mohli 
řádně začít splácet své pohledávky vůči městu no a paní Bádalová zásadně to odmítla, že 
chce mít manžela deset minut po 14 hodině doma. Takže se ptám, jakým způsobem to chce 
řešit, když to co mají splácet městu je na deset let. A když se podívám, jak se paní Bádalová 
vůči městu chová, tak mám pochybnosti, jestli pro to mám hlasovat.  
 

Starosta – buďme rádi za tu dohodu, protože takhle je to aspoň nějaký závazek. Jak známe 
rodinu tuto dotčenou, tak si neumím představit, že by jakkoli jinak dobrovolně tento dluh 
umořovali. To říkám sám za sebe. Rada doporučila schválit dohodu, aby oni spláceli 
měsíčně po 1000 Kč. Dobře známe ten stav, dokonce jsme jim dali soudní výpověď z 
našeho bytu. Už v našem bytě nejsou.  

Fabianová – už nejsou našimi nájemníky, už jenom zaplatí dluh.  

Starosta – možná, část.  

  
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 739/Z/050218 
 
Tisk č. 14 - Jindřichovi Zdeněk a Jana - dohoda u úhradě dluhu na nájmu ve 
splátkách 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 740/Z/050218 
 
Tisk č. 15 - Technická infrastruktura pro 4 RD ul. Nová 
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 747/Z/050218 
 
Tisk č. 16 - Rekonstrukce bazénu ZŠ ul. Palackého - průběh akce 
Mička – principiálně my jsme se o tom bavili myslím v rámci provizoria se řešila otázka 
bazénu a zařazení jako součást rozpočtu. Tam jsme se domlouvali, že se to posune na jaro 
a že to hlavní, co bychom měli vědět, že by to mělo navazovat na rozpočet na rok 2018. Což 
když se podívám do materiálu, který máme na stole, tak to řešeno není. Není tam vazba na 
to, jak se tato akce bude jevit v rámci rozpočtu města. Když se podívám na ten popis 
jednotlivého řízení nebo přípravy dokumentace, tak tam mám pár nesrovnalostí. Když to 
jenom sesumarizuji, tak v listopadu 2016 schválila rada zpracovatele projektové 
dokumentace a v dubnu loňského roku nám projektant předložil upravenou variantu projektu 
s následujícími hlavními změnami: zrušení stropu, výměna tělesa bazénu za nerezovou 
vanu, doplnění dětského bazénku nebo brouzdaliště. Ten bazén obsahoval všechny ty 
základní prvky, na kterých jsme se shodli v rámci schválené varianty 1b, tzn. přístup pro 
veřejnost, základní plavání, byť v tom rozsahu 17 m. Připomínám, že zároveň zpracovatel 
říká, že byl proveden podrobní průzkum a že bylo zjištěno zhoršení stavu strop, prasknutí 
tělesa bazénu na dvou místech, odpadávání krytí výztuže tělesa bazénu. S tím 
zapracováním všech změn narostla cena ze 15,5 milionů na 23,5 milionu bez daně. Takže to 
byl duben, kdy jsme tady tohle všechno projednali, schválili, určitě si všichni vzpomínáme na 
ty debaty, které jsme vedli na zastupitelstvu i na výborech o tom, která varianta bude pro 
město snesitelná. Do října se v podstatě nic nedělo, v říjnu rada rozhodla o pozastavení 
činnosti bazénu z důvodu narušených stropů bazénu, nicméně když se odvolám na to, co 
jsem řekl před chvílí, tak to už zpracovatel projektové dokumentace zkonstatoval v dubnu a 
ZM s tím bylo seznámeno. Tam mám první takovou nesrovnalost. Nyní jsme v lednu, řešíme 
zde navýšení ceny v rámci toho materiálu z 23,5 milionu na 37,2 milionu, a když zestručním 
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ty důvody, které tady jsou uvedeny, tak je to odpadávající kusy stropu bazénu, bazénová 
vana nelze použít, k dalšímu navýšení došlo především vytvořením prostoru wellness. Já 
tomu principiálně nerozumím. My jsme schválili v dubnu loňského roku upravenou variantu, 
která zahrnovala úplně vše s navýšením ceny na 23,5 milionu bez daně a nyní nám 
projektant předložit v podstatě úplně stejné zdůvodnění, kdy na stejné důvody navyšujeme 
cenu z 23,5 milionu na 37. Pro mě je to trošku nepochopitelné. Chápu, a bavili jsme se o tom 
minule, že Optima ceny podrazila nebo nedala správné, ale z 15 milionů, o kterých jsme se 
bavili, jsme najednou na 37,5 milionu bez daně. To jsem ještě vše schopen nějak pojmout, i 
když bychom potřebovali řádné vysvětlení, které se tady v tom neobjevuje. Principiálně 
znovu zopakuji. Bavíme se tady celou do bubu o tom, jakým způsobem a za jakých 
„minimálních prostředků“ vytvořit odpovídající zázemí pro občany, abychom na to našli 
přijatelné zdroje, a samozřejmě loni jsme čekali také na to, že bude vyhlášen nějaký dotační 
program, který v současné době žádný není. To co je zde předloženo, tak tím se zase 
dostáváme úplně na počátek. To je ta varianta, která znamenala jenom opravu stávajícího 
bazénu, s tím že šatny zůstanou stejný, veřejnost tam nebude mít přístup, a čili 
konzervujeme to tak, jak je to v současném stavu, akorát to posouváme do lepší kvality. Mně 
je jasné, jak jsou v současné době rozdány karty, na druhou stranu řešíme tady zásadní věc 
pro občany, abychom vytvořili něco, co nebude používat jenom ZŠ a žáci školního věku, ale 
abychom tady vytvořili i něco pro občany, aby si mohli zajít do wellnessu, aby když si budou 
chtít zajít zaplavat, tak ať si zaplavou, ale tady to zase konzervujeme v nějakém pro mě 
nechci říct nepřijatelném stavu, ale stavu, který neposouváme někam dál. Můžu se 
domnívat, nemusí to být pravda, že v okamžiku, kdy to za takto velké peníze opravíme, tady 
bude pořád ve vzduchu otázky, my potřebujeme 25, protože občané nic nemají a chtějí 
chodit na plavání, chtějí využívat wellness a tak dále. V tomhle tak jak to tam 
zakonzervujeme, tak ten prostor z mého pohledu nevidím, nebo za nějakou cenu zvýšených 
nákladů. Já tady nechci vyvolávat polemiky, proč to děláme takhle, proč je zde navržena tato 
varianta. Pořád si myslím, že bychom k tomu měli sednout, proto jsem zmínil, že vím o tom, 
jak jsou karty rozdány, a když si to bude chtít koalice odhlasovat, tak si to odhlasuje a my nic 
nenaděláme. Ale říkám, že mám na mysli pořád, abychom pro občany přijatelné prostředí v 
rámci tohoto typu služeb, které máme. Když jsem se zmínil na začátku, že postrádám u toho 
materiálu vazbu na rozpočet, tak chci jenom připomenout a počítejte se mnou, když jsem si 
vytáhl spolupodíl města pro rok 2018, tak jak vychází z článků, co kde je zveřejněno, nebo 
co jsme schválili. Tak kdybychom zařadili do rozpočtu bazén, tak je to 31 milionů. Sociální 
služby schválený příspěvek města v roce 2018 21 milionů. Říká se, že tam jsou snad krovy 
špatné, že ta částka se možná navýší. Nicméně beru tu částku 21 milionů. Dopravní terminál 
spolupodíl města 6 milionů, nárůst mezd v souvislosti s úpravou platů min. 3 miliony, další 
spolupodíl projektů opravy komunikací, jestli tam zahrneme ještě J. K. Tyla, nebo ty chodníky 
na hlavních komunikacích nějakých 8 milionů. Pohybujeme se v částce kolem 70 milionů. 
Samozřejmě mimo rámec běžných příjmů a výdajů. Já vím, že máme na účtu nějaké 
disponibilní prostředky z minulých let, nicméně je taky potřeba aby zaznělo, že v okamžiku, 
kdy tyto akce takto pojmeme a ostatní máme nasmlouvaný kromě bazénu, takže to 
znamená, že ZM, které přijde po nás, předáme prázdnou kasu. Jestli ano, je to rozhodnutí 
zastupitelstva, je nezpochybnitelné, je to legitimní, ale je potřeba říct, že další zastupitelstva 
pojednou jenom v rámci běžného rozpočtu bez žádné rezervy. Beru fakt, že finance jsou 
zdravé, já to tady konstatuju tak jak to je, že město nezadlužujeme, na druhou stranu ale 
říkám, že pak musí zaznít ano, vybereme co je a necháme město hospodařit od začátku. A 
to jsem nezmínil možný případný spolupodíl města v rámci nemocnice. Kdoví jak to 
dopadne, jestli opravdu se nebudeme muset nějak spolupodílet s Pardubickým krajem. Vzal 
jsem to ze široka, původně jsem ani nechtěl o tom takto mluvit, ale pořád se domnívám, že 
než dnes rozhodnout něco špatně bez vazeb na rozpočet, tak navrhuji, jestli nesvolat v 
období mezi tímto a příštím zastupitelstvem pracovní jednání, kde bychom si řekli, jaké jsou 
možnost, co a jak a kde by se strany zúčastněné dohodly na řešení. To je z mé stany návrh. 
Tímto je to otázka jednání, nicméně z mé strany tím pádem protinávrh odložit tento tisk z 
jednání zastupitelstva.   
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Martínek – tahle věc má několik dimenzí. První co je potřeba říct úplně jasně, že prostě 
práce projektantů Optimy a zejména příprava je bez jakéhokoli komentáře. Ukazuje se, že ta 
studie nebyla podložená ani elementárním průzkumem stavu a druhá věc je, že jsme tady 
měli jakési chiméry, podle kterých jsme postupovali. Já bohužel na rozdíl od vás jsem ještě 
lítal na ministerstvu a sháněl dotace. Dnes se ukazuje, že kdybychom ty dotace dostali, tak 
jsme je s velkou pravděpodobností museli vrátit. Ministerstvo školství bohužel, a to se 
obracím na kolegu Jurenku, protože předpokládám, že má momentálně víc možností jako já, 
tak bohužel ministerstvo školství postupuje ve stejném duchu, jako postupovalo předtím ty 
dva roky, co jsem chodil od jedněch dveří k druhým a říkal jsem, že ministerstvo školství je 
především od ministerstva školství, tzn. že by se mělo zajímat především školskými 
zařízeními, ne těmi ostatními nástavkou. Bohužel pokud mám správné informace, tak výpisy 
na letošní rok jsou zase takové, že jsou paradoxně na ministerstvu školství akce určené pro 
školy z toho vyjmuty. Tak jak se to stalo rok před tím. Můžou si požádat sportovní zařízení 
ale ne ty, co jsou v rámci školy. Což považuju za úplně neuvěřitelnou věc. Protože všichni 
víme, že jestli někdo pro mládež zajištuje základní a následnou tělovýchovu, tak je to ze 70 
% ve školních zařízení. Bohužel to tak je a pevně doufám, že se to změní. Pokud bude 
kolega Jurenka chtít v tomhle se mnou spolupracovat, tak budu jenom rád. Protože to je 
neudržitelný stav. Ale výsledek je takovej, že nemůžeme spoléhat na to, že dostaneme 
nějaké státní dotace, byť minimální, v nejbližší době. Takže to budeme muset se o to 
postarat sami. Co se týká toho nového, co se tady děje, tak já jsem byl v rozpacích stejně 
jako vy. Chtěl jsem to vidět přímo s projektantem, abych přímo na té škole viděl co a jak a 
proč to stojí a jak to stojí. Což se uskutečnilo, ale k mé velké smůle jsem měl zápal plic, 
takže bez mé účasti, ale vím, že někteří zastupitelé tam byli a viděli to. Myslím si, že to je 
nejlepší odpověď na všechny ty otázky, který tady byly vzneseny. Aby ten projektant přesně 
ukázal, jakej je reálnej stav té budovy, resp. toho zařízení a proč je potřeba některý věci 
dělat. Z informací, který mám bohužel zprostředkovaně, tak vím, že na tyhle otázky bylo 
jasně zodpovězeno. Já pro stávajícího projektanta nemám příliš připomínek, protože 
konečně se dělají věci, které se měli dělat. Můžeme se vracet k minulosti, ale v zásadě to k 
ničemu nevede. Že statik zjistil až po tři čtvrtě roce, že tam je nebezpečí zhroucení té 
budovy, já to teda moc nedovedu pochopit, ale nemá cenu se k tomu vracet. Stejně tak 
odpověď na stanovisko statika z rady může být jen jedno. Zastavit provoz. Protože pokud 
vám někdo dá takovej posudek, tak můžete udělat jedinou věc. Otázka je, že to mělo být 
řečeno mnohem dřív, a nebo na to aspoň mělo být upozorněno. Nevím, jak jsi Miloši tehdy 
hlasoval o tom jestli jsi byl pro 25 nebo 17, dokonce bych si troufal říct, že jsi byl pro 17, 
takže já bych nevracel k záležitosti 25, protože to je to hlasování, který ZM rozhodlo vcelku 
jasně. Má to spojení v financema. Nemá cenu to rozebírat, všichni členové finanční komise a 
vedení města, tak musí být jasné, jak to něm město je. A město je na tom tak, že nemá na 
nic jinýho než na to, aby se ten bazén opravil tak, aby sloužil především k tomu, k čemu byl 
postaven, a to k výuce školního plavání s eventuální nějakou provizorní účastí veřejnosti. Na 
víc nemáme peníze reaálně. To je potřeba si říct a na to nepotřebujeme nějaké velké 
rozbory. Stačí se podívat, v jakým stavu ten rozpočet je, resp. co máme před sebou. Z toho 
pohledu vidím jako jediné řešení variantu dva. S tím, že to je varianta, která zajistí v nejbližší 
možné době znovuotevření bazénu tak, aby ty děti se mohly učit plavat. Nejsem zastáncem 
jak tady ve městě, kdy jsme zdědili naprosto zadlužený město po Ing. Vlkovi, tak nám trvalo 
hned několik volebních období, abychom to město dostali do nějaké fazony, já jsem proti 
zadlužování města. To samý jsem se řídil i na ministerstvu i na Pardubickým kraji. Ale jsou 
tady prostě věci, který jsou neodkladný a uvést do provozu bazén pro školy nejenom 
Moravskotřebovské, je nebytná povinnost města a měli bychom udělat všechno pro to, aby 
se nám to podařilo co nejdřív. Že se to nestihne v letošním roce, o tom už nepochybuju. To 
by se musel stát zázrak. Pokud se týká bazénu, tak my nemáme na nic jinýho než na to, 
abychom uvedli ten v kvalitním, na dlouhou dobu udržitelném, tzn. aby to, co odvedeme, 
nejsme tak bohatí, abychom mohli kupovat levné věci. Jestli se bude do budoucna řešit 
něco, to je druhá věc. Nemůžu než konstatovat, že zde máme další akce ze státních dotací. 
A jedna je opravdu velká, to je rekonstrukce domova důchodců, tam je nepochybné, že určité 
vícepráce budou, ale na druhé straně je to věc, kterou musíme dokončit do konce prosince 
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letošního roku. Myslím finančně. Protože jinak vrátíme dotace, a to je naprosto nepřijatelná 
záležitost. Až se bude sestavovat rozpočet, tak to bude zřejmé priorita je úplně jasná, nejdřív 
musíme dokončit ty ze státních dotací. To samý je to přednádraží. A potom samozřejmě 
bazén. To jsou největší priority. Já osobně se obávám, že na to s rozpočtem města 
nebudeme stačit. Předpokládám, že tady budeme řešit pravděpodobně nějaký rozumný úvěr 
na to, abychom to byli schopni v tom příslušném roce dofinancovat. Ale na to je čas asi 
později. Dlouhodobě to protahovat asi nejde. Pokud bude většina zastupitelstva pro to, aby 
se to ještě odložilo, tak bych doporučoval, aby se něco podobného udělalo pro všechny 
zastupitele, nevím, jestli jste všichni o tom věděli a mohli jste přijít, pokud jste neměli 
možnost, tak s projektantem je to možné projít znovu na tom místě. A pokud by 
zastupitelstvo něco takového odsouhlasilo, tak já bych byl proto, abychom zastupitelstvo v 
tomto bodě přerušili a svolali mimořádné nejdéle další týden, aby se rozhodlo. Protože 
oddalovat to furt do kolečka znamená, že ty děti budou plavat pozdějc a pozdějc. Tahle věc 
je nedokladná. Berte to jako názor člověka, který včera vylezl z lůžka, dneska jsem poprvé v 
práci. Možná kolegové to upřesní lépe. Jsou to věci, které stejně ať tu bude kdokoli po 
podzimu, se musí dořešit. Kdyby to byly věci, které jsou vyhozené do luftu a potom 
nepřinesou tomu městu nic, tak bych byl první, který by byl proti tomu. Bohužel je to pro nás 
velké poučení. Já bych velmi doporučoval, abychom s firmou Optima po dokončení domova 
důchodců už nespolupracovali, protože nemám pocit, že tam odvedli nejlepší práci. Druhá 
věc je, že platí to co je pravda. Čím víc práce uděláte na přípravě stavby, tím méně problémů 
máte v průběhu stavby. To se ukazuje úplně zřetelně obzvlášť u takovýchto akcí. Starosta – 
samozřejmě my dobře víme, jaká to bude zátěž, když jsme se v RM přiklonili pro tu dvojku. 
Protože tam je v zásadě rozdíl, čemu dát prioritu. Jestliže základnímu školství zachovat 
plavecký výcvik nebo ne kvůli penězům. My jsme dospěli k tomu, aby projektant tu variantu 
předchozí zeštíhlil, aby bylo o čem jednat. Já taky bych nerad vyhodil 42 milionů za 17 m 
bazén. To by pro měl byl taky problém tohle akceptovat nebo podpořit. Nicméně to školství 
ten bazén potřebuje. Tak bych si spíš dovolil upozornit na tu prioritu tý nutnosti toho výcviku. 
Ta veřejnost se tam může dostávat ve večerních hodinách, pátky, soboty, neděle, víkendy, 
svátky, když neběží výuka. To řešitelné je. Budeme to dělat za svoje bez cizí podpory, tak 
nejsme ničím limitováni ani vázáni. Ještě k tomu financování, to je jasná řeč čísel. Existuje 
na zvážení varianta, že by se financování rozdělilo do tohoto a příštího roku. To bych si 
dovolil dát k úvaze. Nevím, do jaké míry tím, že to dneska neschválíme, něco vyřešíme. 
Nevyřešíme vůbec nic. Já bych volil tu variantu rozhodnout se, zvážit to a podpořit to. I za 
cenu, že nás to bude stát takový peníze. Bohužel jak říkal kolega Martínek, druhý dotační 
titul byl vyhlášen bez školních bazénů. Což nemůžu pochopit, jak to možný. Zvažme tu 
prioritu potřebnosti pro to školství nad řečí peněz. Zcela chápu ty argumenty, který tady 
zazněly, ale spíš bych doporučil, abychom se dokázali odhodlat a rozhodnout. Protože čas 
kvapí. Až se vyjádří pan kolega Jurenka, dovolil bych si vyzvat pana projektanta, aby se k 
tomu vyjádřil, aby popsal ten stav. Vy budete přesvědčivější, než my laikové. To, že se udělá 
prohlídka zastupiteli, to vůbec nic nevyřeší. Jurenka – já bych chtěl říct tolik, že myslím si, že 
tady panuje shoda, co se týká rekonstrukce bazénu, že potřeba je. Ale měla by tady panovat 
shoda i v tom, že v současné době na tento projekt nemáme peníze. Máme tady rekonstrukci 
sociálních služeb, kde nám hrozí navýšení investice ohledně opravy střechy. Byl jsem se tam 
podívat, a opravdu to nevidím tak, že by se dala současná situace nechat v tomhle stavu, ale 
to je otázka posudků dál. Máme tady nevyjasněný nákup nemocnice následné péče a jsou 
tady věci, na který musíme myslet. Podobnou věc řešili i ve Svitavách, kde projekt odložili na 
další volení období. Protože se dostali do stejnýho problému, kdy částka, kterou 
předpokládali, se mnohonásobně navýšila. Nechtěli to rozhodovat a raději to odložili, protože 
to není zrovna malá částka na rozhodnutí. Co se týká posudků atd., nikde jsem neviděl 
provozní náklady bazénu dle zvolené technologie. Je tam co to všechno bude stát, ale 
abychom věděli, co tam bude za technologii, co nás bude stát ten provoz. Aby nás 
nepřekvapila částka, kterou budeme muset do toho ročně dávat, aby ten bazén mohl vůbec 
fungovat. A potom jsem se dočetl ještě v důvodové zprávě dnešního tisku, kde je tučně 
napsaný argument ohledně rekonstrukce bazénu, nedostatečná údržba celého objektu. Tady 
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by mě zajímalo, kdo za to zodpovídá. Zda vůbec se vyvodily nějaké patřičné důsledky. 
Nedostatečná údržba celého objektu. Na základě toho je bazén dnes zavřený.  

Starosta – ten pojem nedostatečná údržba je podle mě zavádějící. Všichni víme, že 8 možná 
více roků ten bazén se provozoval na hraně provozovatelnosti. To všichni víme, nedělejme, 
že ne. Zaplať pán bůh, že to vydrželo tak dlouho. Myslím si, že zřizovatel každý rok věnoval 
potřebné zdroje, aby se technický stav a možnost provozu udržela aspoň v té rovině, ve 
které to bylo. Navíc opravdu ne, že nebyly peníze, ale ta potřeba taková nestávala, a ten 
stav toho zařízení se horšil a horšil a vedlo to k tomu zavření kvůli tomu statickému posudku. 
A dneska se dovolávat někoho, kdo to zavinil. To si myslím, že není na pořadu dne. Myslím 
si, že všichni udělali maximum pro to, aby to fungovalo, aby ty školy měly tuhle možnost. Co 
se týká ještě Svitav, si dovolím poznámku, já jsem mluvil s dr. Havířem zastupitelem Svitav, 
oni se ze 150 milionů dostali na 225. To je vyděsilo, taky bez dotace samozřejmě. Nedivím 
se, že to odložili. Údajně si dali asi dva roky, aby se k tomu vrátili a postupně hledali nějaký 
cesty. Tam je to pochopitelné. Svitavy nejsou o moc větší než my. Ani finančně ani 
rozpočtově, tam se to pochopit dá. Nechci to bagatelizovat, ale u nás proti tomuhle neříkám 
drobný, ale je to jen 31 milionů. Skutečně ta priorita by měla dostat přednost.  

Vágner – dovolte mi odpovědět na dotaz Jurenky. V tuto chvíli nevím, co by chtěl slyšet. Ale 
asi mu řeknu některé věci, které jsou možná všem ostatním známé. My máme jako škola v 
pronájmu budovy, na kterých je zřizovatel každoročně povinen provést kontrolu stavu 
majetku. Nebudeme tady nic skrývat, sedí tady mezi námi lidi, kteří tady byli v minulých 
obdobích, stejně tak zaměstnanci odborů z města a minimálně od roku 2007 se ví o 
rekonstrukci bazénu. Určitě mi to potvrdí pan Ing. Kolkop, který to dával v zápise v roce 2007 
na vědomí příslušným odborům a vedení města, když tam dělal tu kontrolu kdysi. Následně 
pak byly některé informace předány radě s tím, že byla navrhovaná rekonstrukce od roku 
2007. Takže prosím vás od roku 2007 se hovoří o tom, že je potřeba bazén rekonstruovat. 
Ten bazén jel silou vůle. Jak jste se mohli dočíst, že netěsní vana, dělaly se tam nejnutnější 
opravy. Ty opravy se dělaly doopravdy tak, že se nám to jaksi dařilo zprovoznit a další věc, 
před pěti lety se začala plánovat vzduchotechnika na bazéně. Každý rok tam byli, 
předpokládám, že odborníci, já nejsem odborník na stavebnictví, ale byli tam odborníci, kteří 
viděli daný stav věci, takže jestli pan Jurenka potřeboval sdělit, že za to je zodpovědný 
ředitel, tak za majetek je zodpovědný zřizovatel s tím, že dle mého názoru věděl, v jakém 
stavu bazén je.  

Starosta – já dám prostor Ing. Ondrouškovi. Poprosím Vás, abyste vystihl tu chronologii od 
toho nejdražšího v rozpočtu po to, co jsme se dostali teď.  

Ondroušek – ten postup tady všechno zaznělo, jak se projektová dokumentace vyvíjela, jak 
se tvořila studie. Momentálně dokumentace má platné stavební povolení, byť v tom 
maximálním rozsahu, které momentálně je na základě požadavků. To samozřejmě je verze, 
která je maximální, nicméně je tam naskládané na minimální prostoru všechno, co by mohlo 
fungovat pro školu jako takovou. Jsou tam jak wellness, tak sociální zázemí, které je 
rozšířené pro daný počet návštěvníků, je tam nerezová vana, nové stropy, nové zaizolování, 
nový průkaz na nové normy. A tímto způsobem je vytvořená i dokumentace na realizaci 
stavby, která se ano vyšplhala trošku víc, než se původně předpokládalo. Zazněly všechny 
argumenty jak pro i proti na maximální i minimální variantu. Zazněly tady i názory na 25. 
Toho prostoru je tam strašně málo na 25. Ta asi, když jsem se na to díval z jakéhokoli 
pohledu, nebude reálná, ten prostor zasahuje do oválu, taky zasahuje už do stávající části 
školy, jediná varianta je zůstat u té 17 a pak opravdu ten rozsah jako takový buď 
minimalizovat na současný počet žáků, nebo to zvětšit, ale to je na úkor peněz. Samozřejmě 
s nárůstem i vodní plochy a žáků se musí opravit sociální zázemí jak pro plavce, tak pro 
obsluhu.  
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Mačát – prakticky všechno, co jsem chtěl říct, tak už tady zaznělo od Radko Martínka a od 
starosty. I já jsem toho názoru, že bychom měli rozhodnout dnes. Není důvod to odkládat, 
protože my nic nového vědět nebudeme. Jestli se chtějí jít zastupitelé podívat, jak ten bazén 
vypadá, tak nevím, jaký by z toho měli závěr, jestli ho znovu zprovoznit, nebo k čemu by to 
bylo. Pokud mají konkrétní otázky, můžou se zeptat projektanta. Jestli se jim nezdá, že by ta 
varianta, a to už tady padlo, že reálná varianta je ta, aby to byl školní bazén pro výuku. 
Vzdali jsme se 25, teď se vzdáme ambice, aby to sloužilo veřejnosti a bylo to rozšířeno o 
wellness a nějaký bazének. Odpovídá to možnostem města z hlediska investic. To už tady 
také zaznělo. To že Miloš Mička říkal, že jsou karty rozdány, že když to koalice prosadí, tak 
to prosadí, to o tom vůbec není.  Ani rozhodování o 25 nebylo hlasování koalice a opozici. To 
bylo promíchaný a já předpokládám, že to bude promíchaný i dnes. Ať si to každý podle 
svého svědomí a vědomí odpoví a hlasuje podle toho. Je potřeba mít v co nejkratší době v 
provozu školní bazén pro výuku plavání? Moje odpověď je jasná, ano. Proto jsme to chtěli již 
na minulém zastupitelstvu víceméně, když se schvalovalo provizorium. To je to hlavní. Co se 
týče vazby na rozpočet, právě to rozhodnutí je to klíčový. Protože když řekneme ano, 
chceme bazén, tak potom víme samozřejmě, to už tady padlo, mně to vychází taky zhruba 
na 70 milionů, když tam máme ještě položku rekonstrukce ZŠ, kde je dotační projekt velmi 
zajímavý a naše spoluúčast 3 miliony. Čili to jsou detaily, ale pohybujeme se to kolem 70 
milionů. Pokud by se bazén platil v plné výši 30 milionů letos. To už tady taky zaznělo, to tak 
být nemusí. Můžeme to rozplánovat, ale určitě by školní bazén měl být hotov nejpozději na 
jaře v příštím roce, aby ten školní rok se stihl doučit. Aby děti nemusely jezdit do okolního 
bazénu do Mohelnice. Určitě když řekneme ano, potřebujeme 30 milionů na bazén, tak 
potom při sestavování rozpočtu s tím budeme počítat a bude to jeden z klíčových bodů, 
stejně jako je tam dopravní terminál, domov důchodců nebo ZŠ apod. Musíme to prostě 
profinancovat. Jinak zůstatek toho účtu je, jak to uděláme, o tom se budeme samozřejmě 
bavit, ale to rozhodnutí o tom bazénu by mělo právě proto padnout dneska, abychom mohli 
ty další věci domýšlet a případně zvážit úvěr, i když na účtě města jsou poměrně značné 
prostředky a určitě bychom nechtěli příštímu zastupitelstvu nechat to na dně. To v žádném 
případě. Budeme se snažit předat město v dobré finanční kondici, jako bylo doposud. Myslím 
si, že je více než jasné. Já doporučuju to rozhodnout dnes. Jestli dělat tu prohlídku. Spíš pan 
projektant by mohl říct, jestli se dá využít současná vana nebo nedá, nebo proč tam dávat 
jinou, když tam nějaká je. Nevím, co by ta prohlídka měla přinýst, co tam budeme zjišťovat.  

Jurenka – zapomněl jsem se zmínit o tom, co tady povídal pan kolega Martínek, co se týká 
ministerstva školství. Já jsem tam poslal veškerý materiál 11.12., to jsem tady říkal na 
zastupitelstvu, byly Vánoce, teďka uběhl jen měsíc, nejsme schopni v tak krátkým čase tam 
nějakým způsobem to protlačit. Chystám se tam v krátké době osobně stejným způsobem, 
jak chodí pan Martínek, abychom byli schopní s tím něco udělat. Bojím se toho, že když to 
spustíme, a nám by se podařilo něco někde zajistit, tak že už se to na to nebude vztahovat. 
Protože projekt náš rekonstrukce už bude běžet. Nebyl ani prostor, abychom se pokusili po 
novu teď nějakým způsobem dotaci získat. Neříkám, že se podaří. Ale ten prostor tady v 
tuhle chvíli není. Co se týká pana Vágnera, já jsem vůbec nemířil na něho. Nicméně 
vycházel jsem z podkladů, který jste nám předložili a tady se zcela jasně píše: Argumenty 
poté zaslali písemně. Což je zpráva ze statickýho posudku. Nedostatečná údržba celého 
objektu. Jak nosná betonová konstrukce, tak údržba zázemí (nefungující vzduchotechnika, 
na základě toho dlouhodobé působení chloru na železobetonové konstrukce). Vycházím z 
toho, že tam je něco zanedbanýho, kde nebyla funkční vzduchotechnika a tudíž nám ten 
chlor tu železobetonovou konstrukci zdevastoval natolik, že se to musí udělat celý. Takže 
proto jsem se ptal, abychom se téhle věci vyvarovali. Protože jestli nám něco dlouhodobě 
nefunguje a jen jsme přihlíželi, tak se dneska nemůžeme dneska divit, že je to v havarijním 
stavu.   

Vágner – proto se tam ta vzduchotechnika před třemi lety dělala. Původní už nebyla funkční 
asi pravděpodobně dostatečně, ale zase nejsem v tom odborník.  
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Ondroušek – ta vzduchotechnika jako taková třeba v chlorovně vůbec není. Ona se dřív 
nedávala. Proto je to v té části v tom suterénu v takovém stavu, v jakém je. Co se týká nové 
vzduchotechniky, tak ano, v bazénové hale už je daná nová. Ale ve strojovně a v chlorovně 
žádná vzduchotechnika není, to se až teď nově řeší podle nové legislativy. Tudíž my tam 
máme nyní čtyři vzduchotechniky. Jak pro bazénovou halu, chlorovnu, Whirlpool a celé 
zázemí ve spodu. Samozřejmě dražší řešení, ale jediné možné podle naší legislativy.   

Mička – já ještě k tomu pár poznámek. Padly slova o tom, že je to potřebný a to nikdo 
nezpochybňuje, že se bazén musí zrekonstruovat. Na druhou stranu se bavíme o tom, a 
padlo to tady z úst několikrát, že v okamžiku, kdy zrealizujeme tuto variantu, tak se 
připravujeme do budoucna to vnímám tak, že konči debaty o 25 m bazénu, tím to považuji i 
vůči městu za uzavřenou záležitost, a na druhou stranu padají slova o tom, že bychom to 
mohli rozdělit na dva finanční roky. To je věc, o které bychom se měli bavit a to nevyřešíme 
zde na místě. Jestli si pamatuju, já jsem se teď do toho nedíval. Byla tam varianta jedna, 
která v podstatě reflektovala stávající tu maximalistickou verzi. Pan projektant mě možná 
potom může doplnit. S tím, že to zázemí pro wellness bylo vynecháno a bylo by možné 
dodělat někdy v budoucnu. Bavím se o tom, abychom sedli a dali na stůl všechny možný 
varianty nejenom řešení i do budoucna, ale i varianty způsobu financování. Protože jak se to 
teď rozsekne, tak je to uzavřená záležitost. Proto jsem to považoval za nezbytné tady otevřít. 
A tak jak říkal kolega Martínek, jestli se sejdeme za týden, a do 14 dnů bude mimořádné 
zastupitelstvo, aby rozhodlo, tak to si myslím, že 14 dnů v tom režimu realizačním 
neznamená propadák.  

Martínek – já bych jenom varoval, abychom se nevraceli k něčemu, co bylo. Základní 
rozhodnutí jsme dali. Nebude to 25, bude to 17 a na tom se nic nemění. Pokud bude nějaké 
prodloužení toho rozhodnutí, nemůže to být do nekonečna, protože v tom okamžiku 
prodlužujeme realizaci o půl roku. To je potřeba v této dimenzi vidět. Pokud by se mělo 
rozhodovat dneska koaličně, a jestli kolegové, kteří se tady k tomu vyjádřej, je pro ně 
důležité, aby se mohli řádně vyjádřit, aby se tam s tím projektantem šli podívat. Protože to 
není o tom co bude, ale je to o tom, proč je to potřeba udělat. Aby ti, co budou hlasovat, si 
byli vědomi toho, že je to potřebu udělat a k čemu to slouží. Tak jak tady bylo řečeno, 
chceme-li něco víc, je to za větší peníze. Musí se to dělat v jiných dimenzích. Ale pak se 
dostaneme do toho kolotoče, ve kterým jsou Svitavy. Proč dělají rekonstrukci Svitavy? 
Zaprvé proto, že ten bazén je taky v dost dezolátním stavu a druhá věc proto, protože tam 
reálně nechodili lidi. Oni to přizpůsobují těm brouzdalištím, nebo jak bych to nazval. To není 
pro výuku plavání, ale je to proto, že ty lidi to maj, jako historik musím připomenout, jak lázně 
v říši římské. Že se tam poklábosí a namočení po hlavu se tam procházíte nebo do nějaké 
vířivky atd. Ale těch lidí, kteří reálně plavou je opravdu minimálně, což nakonec je vidět i na 
našem letním koupališti. My stojíme podle mě, pro mě je klíčové to, aby ty děcka měli 
možnost co nejdříve se naučit plavat. A pokud se kolegové tak vyjádří, že to potřebujou, já 
jsem připraven pro to hlasovat, abychom to o těch 14 dní prodloužili, ale jenom o 14 dní, 
protože do té doby se můžeme znovu podívat na rozpočet, kolega Jurenka i já se můžeme 
eventuálně vypravit na ministerstvo školství a zjistit, jaká je naděje, jestli vůbec nějaká 
naděje je. Podle mých zpráv letos žádná naděje není. Ale možná, že to je jinak. V zásadě je 
jasný, že nějaký zásadní rozhodnutí ministr neudělá. Já jestli mám hlasovat pro odložení, tak 
bych od vás ostatních, co jste mlčeli, chtěl slyšet, jestli jste ochotni to zvážit nějak jinak. 
Protože bych byl rád, aby to nebylo hlasování koalice a opozice, ale protože je to záležitost 
dlouhodobá. To není záležitost teď. Je to pro budoucnost Moravské Třebové. Kdyby to mělo 
znamenat to, že to o 14 dní prodloužíme, a pak to zůstane tak jak teď, tak to musíte vyjádřit 
vy, jestli to k tomu hlasování potřebujete. Nebo máte představu, že by se o tom teď hlasovat 
nemělo.  

Mička – já jenom asi to nezaznělo, já jsem celou dobu vnímal to, že ta varianta, kterou říkal 
pan projektant těch 37 milionů, je konečná bez dalšího nafukování, že se tady nebavíme o 
25, že se bavíme o tom, jakým způsobem zrealizovat předložený záměr i v kontextu 
rozložení do několika let a ne variantu, která to neumožňuje.  
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Maixnerová – mě opravdu zaráží ta forma komunikace, kterou tady máme teď nastavenou. 
Nevidím jediný problém v tom, když bylo nějaké výjezdní zasedání na bazén s panem 
projektantem, proč jsme k tomu nebyli přizváni všichni. Možná, že kdybychom byli přizváni, 
tak bychom si mohli odpustit tuhle sáhodlouhou diskuzi. Já jsem z toho opravdu 
rozčarovaná. Ve středu večer nám přišel materiál, který na jednu stranu se všichni 
shodneme, že ten bazén je potřeba, na druhou stranu máme zvednout ruku pro 31 milionů, 
nevíme, jak to budeme financovat, nevíme, jaké budou další náklady. Ještě nám je řečeno, 
že to vlastně vůbec nepotřebujeme vidět. Já s tím nesouhlasím. Pokud se bavíme o takovém 
balíku peněz, tak bychom do té problematiky měli být zasvěceni všichni stejnou měrou a 
zavčas.  

Starosta – já jenom doplním, že to nebyla hromadná akce, ta prohlídka na místě samém, ale 
to byla maximální snaha, abychom dosáhli nějaké zúžené varianty, aby to vůbec bylo 
stravitelný. To nebyl žádnej záměr vás z toho vynechat. Pro mě by mělo smysl, kdyby se to 
pozdrželo ty dva týdny jedině v tom případě, že nám za 14 dní neřeknete, že ne. To potom 
nemá smysl. To je potom ztráta času. Jestli jste už nějakým způsobem rozhodnutý, tak to ty 
dva týdny nezmění. Měli bychom zvážit problém číslo jedna, základnímu školství poskytnout 
výcvik plavání. To by měla být priorita bez ohledu na politiku.  

Horská – já bych jenom doplnila. Ono to nebylo žádné výjezdní zasedání. Bylo jednáno na 
radě, a protože jsme měli výhrady, a protože jsme mluvili úplně stejně, jako mluvíme dneska 
tady, tak jsme se k tomu chtěli vyjádřit kompetentně, a protože jsme na dalším jednání rady 
o tom jednat měli, tak tím pádem došlo k tomu, že kdo měl zájem, tak jsme tam přišli a viděli 
jsme to. Byl tam projektant, pan Netolický, paní Štěpařová, pan ředitel, byl tam u toho pan 
školník, diskutovali jsme přímo s něma tam na místě, co nás zajímalo. Bylo to těsně před 
jednáním rady, když jsme o tom rozhodovali. Myslím si, že každý z nás, kdyby chtěl tam přijít 
a přišel za panem ředitelem, že to chce vidět, nebo vyvolat to jednání, že máme o tom teďka 
jednat, a že to chce vidět, tak určitě všichni udělají všechno pro to, aby každý mohl přijít. O 
tom bazénu se mluví dlouho a po městě se říkají různé drby.  

Odehnal – jenom bych doplnil takových pár maličkostí. Pořád říkáme nová škola, my jsme 
zapomněli, že ta škola slavila 40 let. To znamená, že za 40 let, tak jak zestárneme my, 
zestárne i ta škola. A přes jakoukoli údržbu se projeví záležitosti, které nemůžete 
předpokládat, a oni se projeví po tolika letech. Já jsem prohlídl bazén, a ty věci, které jsou, a 
už tenkrát při prvním hlasování jsem se rozhodoval, jedná se o školní bazén, který má sloužit 
v prvé řadě pro výuku dětí. Hlasoval jsem pro variantu 17 a svůj názor neměním. Jenom 
připomenu něco i pro ostatní kolegy. Máme možnost využívat a při kontrolách jsme se 
dohodli a byli jsme panem ředitelem pozváni, abychom navštívili domov důchodců a provedli 
nás objektem, a tam jsme zjistili tu hrůzu, jak vypadá ta budova, kde má být uděláno to 
oddělení pro nemocné Alzheimerem. Tak jak říkal pan kolega předseda finančního výboru. 
Budeme vážně muset uvažovat o tom, čemu dáme prioritu a budeme muset tu prioritu určit a 
budeme muset udělat sociální služby a bazén. A vzpomínám, když jsme všichni tady seděli a 
ten pán nám říkal, jak dobře jsme hospodařili. On není problém postavit majetky, ale je 
potřeba je udržovat a provozovat. Za sebe říkám, že budu hlasovat pro to, že to je bazén pro 
děti a na tom se nic nemění. A budu taky uvažovat o tom, čemu dáme priority, protože to 
město a ty sociální služby se udělat musí.  

Bártová – já prosím vás jenom pár vět. Vůbec nejsem proti tomu, aby se bazén udělal. To v 
žádném případě. Je to výuka pro děti, dlouholetá pracovnice s dětmi. Ale plavání je pouze 
jen část tělesné výchovy. A že 30 let nemá škola na křižovatce hřiště, a že tam nemohou 
plnit učební osnovy, vůbec nikoho nevzrušuje. Ano, bazén ano, ale prosím vás budujeme to 
na několik desítek let dopředu. Je to opravdu velice zásadní, tak jak tady říká paní kolegyně. 
Takže dejme tomu čas prosím.  

Starosta – tu 25 jsme zazdili tím, že jsme ji odmítli. Bylo nás asi jenom 5 nebo 6, kteří jsme 
byly pro 25. To bylo na podzim 2016. Dneska je jediná možná varianta 17, a pokud ano, tak 
v jaké verzi.  
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Vágner – kolegové já bych vás chtěl poprosit. My jsme před rokem rozhodli, že se bude 
rekonstruovat bazén, a vy chcete v tuto chvíli zase rozhodování posunout, jestli ano nebo ne. 
Před rokem jsme rozhodli, že to bude 17 s jakýmsi wellness, ale chápu, že jsou peníze 
jenom jedny, ale mějte na paměti, že ten bazén slouží pro 1000 dětí a jeho provoz by se dal 
udělat určitě taky, aby ho veřejnost využívala lépe než v minulosti vč. sobot, nedělí a 
podvečerních hodit. Nechápu, proč bychom měli posunovat rozhodnutí, které nás posune 
možná dokonce nazpět.  

Kolkop – na minulých zastupitelstvech byly předloženy nějaké varianty a my jsme neřekli ne, 
my jsme řekli ano, my ten bazén chceme opravit a shodli jsme se na tom, že to bude 
varianta 1b. A najednou zde máme variantu 1a, která je z místo 7,7 milionů na 25. Proto 
chceme ten čas, abychom se mohli podívat na místo a mohli se svědomitě rozhodnout. Jestli 
tuhle variantu, nebo existuje ještě nějaká další varianta. Já nevím.  

Starosta – já už jsem jednou tu otázku položil řečnickou, že jestli to odložíme o dva týdny, 
jestli to něco přinese. Abyste nám za 14 dní řekli, že zase ne, tak to ztrácíme čas. A jak tady 
zaznělo, měsíční zpoždění může znamenat půl roku zpoždění v tom procesu toho dalšího 
VŘ atd. Byl bych rád, abyste to brali velmi vážně a se vší zodpovědností zastupitelů města a 
myslet skutečně na to, co je priorita.  

Kolkop – kdybychom nevěřili, že to nic nepřinese, tak bychom to nepožadovali.  

Starosta – já bych uvítal, aby se vyjádřili i zastupitelé, kteří úspěšně mlčeli, k tomuto tématu. 
Myslím si, že je to důležitá diskuze.  

Ondroušek – jak to tady tak nezávisle poslouchám, ono není až tak na programu to tam 
procházet, ten stav je žalostný. To si nemusíme nalhávat. Problém je akorát ten, že se 
bavíme o nějaké 17, 25. Pak o rozsahu, na který máte nebo nemáte peníze. Nic víc v tom 
není. A teď si pojďme říct k té 25, tu tam nedostaneme, ani kdybychom chtěli. Já jenom 
rekapituluju stav. Jestli se bavíme o 17, tak je to o dovybavení co k tomu chcete mít nebo 
nechcete a na co máte peníze. Nic víc v tom není. Jestli je to pro školské děti, tak 17 je 
naprosto dostačující. To je všechno, a to jestli máte wellness a dělat ho ještě později, to asi 
není dobrá varianta, ta legislativa se mění každým rokem. Připravovat něco pro něco, které 
se v životě nebude dělat, to jsou peníze pro peníze. Proto já jsem i tu variantu doporučil. 
opravit stávající stav, který máte nějakým způsobem osvědčený.   

Cápal – říkal jsem to minule, když jsme hlasovali o 25, nikoho nezajímalo, že by byly velký 
náklady. Teď se dostáváme do situace, že jsme někde, i když to nechápu, jak to mohlo 
dostat na tu částku, tak jsem se chtěl zeptat pana projektanta. Jezdím občas do Mohelnice. 
Tam to vypadá tak, že plave 10 lidí a zbytek je ve wellness. Když by se udělala ta varianta 
druhá a v Mohelnici to udělali tak, že opravili bazén a nechali si tam místa a dostavovali tam 
wellnessy. Šlo by to udělat taky?  

Ondrůšek – šlo, ale v Mohelnici na to mají prostor a vy ho tam nemáte. Vy máte z jedné 
strany už školu, z druhé strany máte dráhu a kolem dokola není už moc místa.  

Cápal – když porovnám ty varianty 01 a 02. Když půjde někdo na bazén, tak v dnešní době 
chodí do wellnessu. Na té variantě 01 je přistaveno vzadu nad strojovnou patro. A když by se 
udělala varianta 01 a připravilo se to nad strojovnou, šlo by to tam dodělat třeba?  

Ondrůšek – šlo, ale já už nebudu mít takovou cenu. Musím udělat mnohonásobně větší 
přípravu než teď momentálně. Teoreticky by to šlo, ale bude to zase jiná cena, než je teď 
plánovaná. Do budoucna pokud uvažujete, musíte udělat přípravu jak pro wellness, kde je 
podchycení celé nosné konstrukce v rámci stropů, technologii musím na to připravit. Je to v 
řádu 5 milionů. Lze všechno, ale to se bavíme o tom rozsahu, na který buď jsou, nebo nejsou 
peníze. Jako 25, to radši zbořte a postavte někde jinde.  

Kolkop – já bych se chtěl pana projektanta zeptat, jestli v současné době jsou zpracovány 
podrobný položkový rozpočty a v případě že ano, jestli nám je může poskytnout pro to 
jednání za 14 dní.  



 

 

Město Moravská Třebová  

19 

Ondroušek – položkové rozpočty máte, ty jsme předali v rámci projektové dokumentace pro 
realizaci stavby.  

Kolkop – jediné, co jsme dostali, tak je propočet nákladů. Podrobný položkový rozpočet jsme 
neviděli.  

Ondroušek – je k dispozici.   

Mička – v kontextu té debaty vnímám, že z mé strany byl návrh jednoduchý, odložit 
projednání tohoto tisku. Jestliže vnímám nějaké návrhy, tak že do 14 dnů svolat mimořádný 
jednání a před tím pracovní jednání, kde bychom si vyjasnili varianty vč. financování.  

Dohodnuta schůzka 12.02. 14:00 na ZŠ palackého, mimořádné jednání ZM 19.02.   

  
Pro odkládá - 15 
Přijato usnesení č. 750/Z/050218 
 
Tisk č. 17 - Informace k riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství 
Pro projednalo - 19 
Přijato usnesení č. 753/Z/050218 
 
Různé:  
 
Maixnerová – já se bohužel musím vrátit k neuveřejnění našeho článku v MTZ, kde i po 
druhém dotazu mi přišlo zdůvodnění vlastně to stejné, že trváte na tom, že důvodem 
nezveřejnění našeho článku je obsahová nevyváženost uvedeného příspěvku, která se jeví 
jako politická kampaň a není v souladu s čl. 2 Pravidel pro vydávání MTZ. Pokud jste ten VP 
četli, tak jste se dočetli, že článek 2 o ničem takovém nepojednává. Článek 2 pojednává 
pouze o tom, že my jako zastupitelé máme prostor pro uveřejnění našich článků. To, co v 
nich smí nebo nesmí být, nejen, že nepojednává vnitřní předpis, ale nepojednává o tom ani 
tiskový zákon. Právě proto to bylo dáno do tiskového zákona, protože města a obce se 
setkávaly s tím, že vládnoucí strany nebyly nakloněny tomu, aby se vyjadřovaly jiné názory. 
Proto tiskový zákon toto ustanovil. Je to naše plné právo uveřejnit zde náš názor. Pokud ten 
názor nikoho neobviňuje, není hanlivý, není vulgární, nejenom, že se domnívám, já jsem o 
tom jednoznačně přesvědčena, a konzultovala jsem to i s městem Litomyšl a Svitavy. Máme 
právo na to, aby naše články i našich dalších kolegů byly uveřejňovány. Jen tak pro 
informaci, mám zde například i výtisk zpravodaje města Litomyšl, oni vydávají Lilii, a zde 
například i sám pan starosty vydává své názory na té straně č. 4, když jí tak budeme říkat. 
Samozřejmě vedení města a město má právo napsat si do titulky té strany, že nemusí 
souhlasit s uvedenými názory, tím se to jednoduše řeší. Ale my máme právo na uveřejňování 
článků, které si zašleme.   
 
Starosta – já si dovolím poukázat na paragraf 4a tiskového zákona, kde je zcela výslovně 
napsáno, že vydavatel periodického tisku územního samosprávního celku je povinen 
poskytovat objektivní a vyvážené informace. Bohužel ten článek takový není. Ale to je váš 
pohled a náš pohled je zase takový, jaký jsem tady řekl. Takže já si na tom dovolím trvat. Ať 
se vám to líbí nebo ne. Nikdy se nedostaneme k tomu, že budeme zveřejňovat nějaké takové 
podobné články. Je štvavý a je to v podstatě předvolební kampaň. Já si na tom trvám a už se 
k tomu nebudu vyjadřovat.  
 
Maixnerová – vy ten paragraf jste citoval naprosto správně, a já si ho dovolím dokončit, 
protože on má poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávním celku 
a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů 
zastupitelstva územního samosprávního celku. Takže my máme právo vyjádřit svoje názory, 
i když s nimi nesouhlasíte.  
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Starosta – my se lišíme v té vyváženosti a v té objektivitě nescházíme. Opravdu za 7 let se 
nám nestalo, abychom se k tomu nechali strhnout ve zpravodaji. Nikdy tam nebyla žádná 
záležitost předvolební kampaně. Ani koaliční, ani žádné jiné. Na tom si zatím dovolíme trvat. 
Nicméně jsem přesto požádal členy vedení k zaujetí stanoviska a shodli jsme se, že to do 
zpravodaje nepatří. Najděte si k tomu prosím jiné médium. Ale ne náš zpravodaj. Se vší 
vážností.  

Jílek – já úplně žasnu, jak si představujete vyváženost. Pokud by to bylo nevyvážené, tak by 
to znamenalo, nebo takhle, pokud by to bylo vyvážené, tak by to znamenalo, že vaše názory 
jsou ve stejném poměru stran jako názory naše. Takže ta nevyváženost je naprosto 
markantní, protože vaše názory jsou na 99 %, která je určená pro tu stranu druhou, tak vy 
ani jí nedokážete akceptovat.  

Starosta – děkuji za názor, já už se k tomu nebudu vyjadřovat.  

Jurenka – já se opět musím vrátit k financím, protože si myslím, že to je to nejdůležitější, na 
čem ztroskotal i bazén. Zeptal bych se, jak to vypadá s rekonstrukcí sociálních služeb. Máme 
tady pana ředitele, posledně jsme tam narazili na tu střechu, tak by mě zajímalo jak to 
vypadá, v jakým to je stavu. Protože tam hrozilo, že by se musela udělat rekonstrukce celá. 
Zajímalo by mě, kdybyste k tomu podali nějaký vysvětlení, jak to probíhá dál.  

Janoušek – já zde nebudu mluvit za investora, protože investorem je Město Moravská 
Třebová, nicméně informace, které mám k dispozici, jsou takové, že na základě studie, 
kterou předložila firma Bromach, by se měla dělat oprava střechy a pokud vím, tak přibližný 
rozpočet této akce, té úpravy, která nebyla v původním rozpočtu, činí cca 1,4 milionu korun 
bez DPH. S tím, že firma Fortex je oslovena v tom, aby dala vlastní nabídku, která se od této 
původní může lišit. Ale to je spíš dotaz pro odbor rozvoje města.  

Mička – mám dotaz, tady není pan místostarosta, k dopravnímu terminálu. Nicméně třeba mi 
zodpovíte. Vyrozuměl jsem z toho, že je zpravována projektová dokumentace, mělo by se 
začít realizovat. A můj dotaz je jednoduchý. Dá se v rámci schváleného projektu, a teď tady 
dávám nějaký návrh, který je možná fantasmagorický, omezit rozsah? My jsme se bavili, já 
jsem viděl v Přerově využití parkovací věže pro kola. V Pardubicích jaká je vytíženost. Jsou 
to obdobné stavby a mně jde o to, jaká bude budoucí využitelnost této věže. Chápu dopravní 
terminál nebo prostor pro zajištění dopravní obslužnosti, na to jsme se tady shodli, nicméně 
to je věc, která mě pořád nenechává klidnou. Jestli jsme schopni teďka v rámci probíhající, 
navrhnou tam jiné řešení pro menší počet kol, aby to nebylo tak monstrózní, protože 
zbytečně budeme utrácet peníze, které by se dali poskytnutou třeba do předchozího 
materiálu. 

Mačát – jak to vidím já, tak v podstatě jsme od začátku počítali s tím, že tam bude ta 
poloviční věž. Ta firma, která to vyrábí, to potvrdila, ale když už se podepisovala smlouva a 
oni tam jsou jako subdodavatel, nebo když se to projektovalo, tak oni přišli s tím, že nejsou 
schopni tu menší věž udělat. A co se týče nákladů, tak ta velká věž je stejně drahá jako ta 
poloviční skoro. To se liší nepatrně. Takže že bychom něco ušetřili, tak to tak není. Ale 
hlavně oni nejsou schopni tu poloviční věž dodat. Neumí to. Aby se dneska teďka v projektu 
něco měnilo, to není reálný, na to je dotace, je to schválený, je na to žádost podaná vč. 
projektové dokumentace, která obsahuje tady tuto věž. Žádná změna není možná. Je to 
vysoutěžený už, Mirek by to možná upřesnil, já ty detaily neznám.   
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Netolický – je to dokonce ještě dál, protože už byly otevřeny obálky s nabídkami a proběhl 
proces hodnocení komisí pro hodnocení nabídek minulý týden. Kompletují se podklady pro 
to, aby rada města mohla rozhodnout a vybrat vítěze. Byly podány 4 nabídky, ty ceny byly 
podobné, soutěž proběhla velice dobře. Jde o to, že firma, která věže vyrábí, tak měla v 
plánu provést homologaci, bez toho není možné toto technologické zařízení dodávat, ale s 
ohledem na aktuální situaci na trhu, kdy roste raketově odběr a prodej elektrokol, tak od toho 
upustila a podle posledních informacích ty věže velice rychle roste jejich vytíženost a je to na 
úkor těch elektrokol. Předpoklad je, že ta věž nebude sloužit rok, měli bychom se dívat více 
dopředu a předpokládáme, že pokud bude pokračovat provoz na té železniční trati alespoň v 
rozsahu, v jakém je, Pardubický kraj jako ten, kdo ty služby nakupuje od Českých drah, 
potvrdil, tak by se měli i ta věž plnit poměrně solidně. Ale uvidíme, jak se bude vyvíjet 
ekonomika. Tohle jsou informace aktuální.  

Ošťádal – chtěl bych jenom požádat pana Šmerala, jestli by mohl otisknout ten článek 
Daniely Maixnerové ve Svitavsku s nějakým zdůvodněním vedení města, proč odmítá tento 
článek zveřejnit v třebovském zpravodaji.  

Martínek – já jenom chci Mirka požádat, aby to, cos poslal mně, abys poslal kolegovi 
Mičkovi, protože já na základě některých co se objevilo v tisku jsem projevil před nějakým 
časem stejnou obavu a dostal jsem k tomu konkrétní čísla vytížení věží, který jsou 
vypovídající. Všichni víme, jak píšou novináři a jaká je realita.   

Kolkop – chtěl bych požádat pana Netolického, jestli nám je zítra schopen poslat veškeré 
podklady k rekonstrukci bazénu. Tak abychom se mohli připravit na to jednání pracovní.  A 
dále jsem se chtěl zeptat, jaká je aktuální informace v lokalitě Hřebečské co se týče bytové 
zástavby a prodeje pozemků firmě EVT. A další dotaz je co se děje nebo co se realizuje na 
Křížovém vrchu.  

Netolický – samozřejmě nejenom že máme podrobný položkový rozpočet, ale máme 
kompletní zadávací dokumentaci, protože původní záměr byl, že RM vyhlásí zadávací řízení 
a ověříme si cenu na trhu, jaká je momentálně běžná. Já musím s RTS zkonzultovat, za 
jakých podmínek budeme moct poskytnout rozpad těch rozpočtů, protože ten je pro 
zadavatele. Předpokládám, že to možné bude, ale ještě to ověřím. Potom není problém to 
poskytnout samozřejmě.  

Starosta – tak jsme schopni to poskytnout nebo nejsme?  

Netolický – zítra zavolám řediteli divize veřejných zakázek z RTS, a pokud nevyloučí to, že 
nemůžeme tím zvýhodnit nějakého potencionálního účastníka budoucí soutěže, tak 
samozřejmě poskytneme ty informace. V případě, že by to nebylo možné, tak sdělíme s 
vysvětlením. Já předpokládám, že ano, ale chci solidně říct, jaká rizika hrozí.   

Martínek - něco se může poslat, něco se nemůže poslat, ale určitě přijít a nahlédnout je 
určitě pravděpodobnější než rozesílat věci. Ať to RTS posoudí, ale rozhodně to na úřadě leží 
a není důvod, aby zastupitel nemohl přijít se na to podívat na místě.  

Starosta – co se týká té lokality Hřebečská, tak tam je zadána studie zastavovací našemu 
architektovi, je to tak?  

Netolický – tam je zadáno zpracování územní studie na tu lokalitu. Nejedná se s žádným 
investorem ani developerem, město bude mít plně pod kontrolou, co tam bude. Nejenom, že 
je vlastníkem těch pozemků, ale protože bude tím, kdo tu územní studii zadal.  

Starosta – to je jasný, ale já jsem jenom chtěl, že jsme tu studii zadali my a EVT je pouze 
uchazeč o tu lokalitu. Nemá nic slíbený ani nic nekoupil. To, co se bude dít, dále uvidíme, 
jestli ta studie bude v souladu s tím, tam jsou ti zájemci dva. Takže případně jestli se najde 
ještě někdo jinej. To velice se předjímá.  
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Netolický – z pohledu městského architekta ani jeden z těch předložených návrhů není 
vhodný pro tu lokalitu. Jestli tam bude něco EVT stavět, jestli to zastupitele EVT prodají, 
bude to muset být podle přepracovaného návrhu, který bude v souladu s budoucí územní 
studií, která bude zpracovaná a s návrhy a pohledem městského architekta.  

Horčíková – Křížový vrch jsme začali obnovovat před rokem a půl, před dvěma lety. O 
prázdninách se obnovila vyhlídka u plačící Anny, jestli si mnozí pamatujete, byla tam socha 
plačící Anny a byl tam takový kamenný objekt, schodiště a vyhlídka na Linhartice. Ten 
kamenný objekt se obnovil, opravil, dozdil, a ty práce, které tam probíhají teď, jsou na 
obnově té vyhlídky, takže se kácí výhled z vyhlídky směrem na Linhartice. A protože jsme to 
plánovali na zimu a zima je jaká je, tak je potřeba tam jezdit technikou, dovážíme materiál, 
jezdí tam štěpkovače, takže ten terén tam trošku dostal na frak, ale další práce, které se tam 
odehrávají jsou rovnání terénu, srovnali jsme cestu křivou, kterou jezdíme k celé to lokalitě. 
Chtěli jsme to udělat před jarem, aby první jarní měsíce a vegetační období ten rozrušený 
terén hned zapojilo. Nechtěli jsme to nechávat na tu letní sezónu, teď to vydržme, v létě se to 
zapojí a bude to hezký.  

Starosta – vzhledem k jarním prázdninám a nutným pracem na přípravě rozpočtu chci 
navrhnout posunutí terminálu ZM z 12.3. na 19.3.  

Jurenka – já jenom se chci zeptat, když bychom to posunuli, jestli bude rozpočet připravena 
na to, že ho budeme 5. 3. projednávat na jednání FV. Nejsem proti, ale chtěl bych, aby byl 
rozpočet připravený.  

Starosta – Ing. Buriánková kýve, že ano.  
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