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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne  19. února 2018 od 15:00 hod 

v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni: 20 členů ZM (dle prezenční listiny), tajemník MěÚ 
 
Omluveni: RNDr. Josef Ošťádal  
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Odehnalová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 754/Z/190218 - 760/Z/190218 
 
Návrhová komise: Ing. Maixnerová, M. Horáková, L. Truhlář 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Ošťádal, Ing. Jílek  
 
 
Tisk č. 1 - Pozvánka, program jednání zastupitelstva města 
 
Starosta – předmětem dnešního jednání je bazén. Přibyl návrh Ing. Kolkopa pod č. 4. 
Nechám hlasovat o tom, zda zařadit tento bod do programu jednání.  
 
Mačát – ty dva tisky spolu samozřejmě velmi souvisí, těžko říct, který by měl být první nebo 
druhej. Skoro si myslím, že ten návrh pana Kolkopa by měl být dřív, než potom je ten tisk 
odložený. Nebo se to prostě musí nějak prolínat. Jestliže my navrhujeme v tom tisku č. 3 
usnesení realizovat nějakou variantu konkrétní, o tom se bude hlasovat, a přitom buď budou 
dány asi protinávrhy na tu variantu, co předložil pan Kolkop, případně na tu variantu původní 
1b. Já nevím. Prostě abychom si ten postup nějak řekli. A skoro se mi to jeví jako vhodnější, 
abychom projednali to, co jsme dostali na stůl, to na co nebyl ani čas to moc projednat, 
posoudit. Aby to pan Kolkop ještě trošku okomentoval a projednali nejdřív tento tisk vč. těch 
návrhů na usnesení, který tam jsou.  
 
Jurenka – já bych měl návrh na odložení tisků č. 3 a tím pádem i tu čtyřku, protože mám k 
tomu dva velký důvody. První důvod je, že máme na stole nové skutečnosti, který je potřeba 
řádně prostudovat a projednat. A druhej důvod je, že bych byl velice rád, aby celou záležitost 
řádně projednal poradní orgán zastupitelstva, tzn. finanční výbor a strategický výbor. Bavíme 
se tady o nových skutečnostech a hlavně bavíme se o penězích, který jsou poměrně důležitá 
věc. Takže bych byl rád, kdyby to nejdřív projednaly naše poradní orgány.  
 
Starosta – takže jestli jsem dobře rozuměl, je tady návrh, aby bod 4 byl před bodem 3. Je to 
tak?  
 
Jílek – já jsem tady dalek toho, abych si vykládal jednací řád zastupitelstva, ale domnívám 
se, že když ten písemný materiál dostal do hlavičky tisk č. 4, že tím není automaticky 
myšleno rozšíření našeho programu. Takže když bychom měli hlasovat o programu dnešní 
schůze, tak tam normálně zůstává bod č. 3 Rekonstrukce bazénu, ke kterýmu jsou 
předloženy dva tiskové podklady. To není bod č. 4 jako nový bod programu.  
 
Starosta – já se domnívám, že nemáš pravdu, protože to je označeno v návrhu na program. 
Říkám v návrhu, to jsme ještě neodsouhlasovali, a proto se tady bavíme o tom, jestli tu 4 
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předřadit před 3. Nic víc. Nechám to odhlasovat, jednak jestli tu 4 zařadíme do programu, co 
předložil kolega Kolkop.  
 
Martínek – ať se tady zase nedohadujeme půl hodiny, tak se to stačí vyřešit úplně 
jednoduchým způsobem, že se spojí projednání bodu č. 3 a bodu č. 4 a máme to vyřešený.  
 

Pro schválit zařazení bodu č. 4 do jednání – 20  

Pro spojit bod č. 3 a 4 – 19, 1 proti  

Mačát – já bych jenom poznamenal, že strategický výbor se tím zabýval. Připomněl bych, že 
my jsme v zastupitelstvu už přijali usnesení, že bude realizována varianta 1b, že nebude 
bazén 25, zatímco ten poslední návrh od pana Kolkopa vychází z toho, že budeme mít 25 v 
horizontu 5 až 10 let a do té doby provizorně opravíme bazén za 17 milionů, když to 
zjednoduším. Ale zatím platí pořád usnesení, že nebude 25, že bude 17 rekonstruovaná s 
tím, že bude rozšířena o wellness a přístup veřejnosti. To je varianta, která je schválena 
zastupitelstvem. A strategický výbor to projednával.  

Jurenka – já se odkazuju opět na novej materiál, na nový skutečnosti co se týká technickýho 
stavu a hlavně to, že finanční výbor neprojednával výšku částky, která tam je a která velice 
zatíží rozpočet. Ať je to z hotových peněz, ať je to z úvěru. Proto než budu se moct 
rozhodnout, tak potřebuju vyjádření poradního orgánu, což je finanční výbor.  

Mačát – samozřejmě, že pokud by nebyl schválen rozpočet, tzn. že by se neschválila žádná 
částka na bazén, tak se to realizovat nebude. Ale my bychom měli mít jasno, co chceme 
realizovat a podle toho taky navrhovat ten rozpočet. To je jako co bylo dřív, jestli vejce nebo 
slepice.  

Starosta – já jenom dodám, že když jsme se před 14 dny shodli na tom, že odložíme 
zastupitelstvo o dva týdny, tak jsem si dovolil vám říct dopředu, že doufám, že nás v tom 
zase nenecháte. Já to jenom zopakuji, a že pakliže by se to minulo účinkem tenhle odklad a 
budeme to muset řešit například, nechci předjímat, jenom prostě koaličními hlasy, tak mně to 
bude velmi líto, ale v podstatě jsem předpokládal, že to bude jinak. Že na tom bude nějaká 
všeobecná shoda. Proto taky bylo to jednání zastupitelů minulé pondělí na škole s 
projektantem, kde vás bylo 7. Já jsem tam byl taky, aspoň tu rozhodnou část, co bylo na 
bazénu. A předpokládám, že se dokážeme na něčem dneska shodnout. Vůbec nebudu 
předjímat dál, co by bylo, kdyby bylo. Mně nezbývá, než nechat hlasovat o protinávrhu pana 
kolegy Jurenky spojený bod 3 a 4 odložit do příštího zastupitelstva 19.3.  

Mička – já jenom pane starosto to, že je na stůl ještě nějaká jiná varianta znamená, že i 
ostatní členové zastupitelstva, nebo kteří byli na pracovním jednání, k tomu přistupují velmi 
zodpovědně. Z předložených materiálů vyplývá jasně, že je tady zájem všech udělat opravu 
bazénu. Jsou tady pouze dvě různá hlediska na výši a rozsah. Nicméně chápu i kolegu 
Jurenku, že z procedurálních důvodů chce, aby to mělo nějaký postup. Když to neprojde, tak 
samozřejmě se tady budeme bavit o variantách, které jsou spřaženy do jednoho tisku, a 
musíme dojít k nějakému výsledku. Takže já jenom chci upozornit, že vůle najít adekvátní 
řešení vidím u všech zastupitelů. Ne, že tady chceme házet klacky pod nohy.  

Pro odložit tisky č. 3 a 4 – 9, proti 10, 1 se zdržel  

Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 754/Z/190218 
 
Zvolení návrhové komise a ověřovatelů zápisu.  
Pro volí - 20 
Přijato usnesení č. 759/Z/190218 
Pro volí - 20 
Přijato usnesení č. 760/Z/190218 
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Tajemník – vzhledem k nestandardní situaci, a to je spojení dvou tisků do jednoho, žádám 
Petru, aby to zapisovala, aby udělala jeden spojený tisk, zapisovala všechno dohromady a 
potom přijatá usnesení se budou vztahovat k tomu spojenému tisku.  
 

Martínek – já jenom bych upozornil, že jsem navrhl společné projednávání. O usnesení 
můžeme klidně hlasovat zvlášť ve dvou bodech. Spojené projednávání tisků je naprosto 
běžná záležitost, zvláště když se týkají jednoho a toho samého, takže to nevidím, že by to 
bylo cokoli nestandardního. Jestli jsou to věci, které se vzájemně spolu týkají, tak se prostě 
ty tisky spolu projednají a až se projednají, tak se může hlasovat zvlášť o usnesení k tisku 3 
a potom 4.  

  
Tisk č. 2 - Výkon funkce neuvolněného člena rady města bez nároku na odměnu - 
upřesnění 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 755/Z/190218 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 757/Z/190218 
 
Tisk č. 4 - Stanovisko k tisku č. 03 - Rekonstrukce bazénu ZŠ ul. Palackého 
 
Mačát – protože na to bylo skutečně málo času, na to prostudování té varianty od pana 
Kolkopa, tak bych se ho rád zeptal, jestli jsem to dobře pochopil, tak jak jsem to tady už 
jednou řekl. Tzn. ta varianta navrhuje, že se provede taková ta nějaká provizorní oprava 
bazénu za, dá-li bůh, 17 milionů, protože to je ve hvězdách. To si myslím, že ta částka těžko 
se dá nějak přesně odhadnout a většinou právě při tom, když se dělá něco z něčeho starého, 
tak tam jsou různá překvapení a většinou se to promítá do rozpočtu, jako že se navyšuje. 
Takže ta varianta teda znovu říkám, je to oprava bazénu nějaká levnější s garancí pět let, 
maximálně deset, ale v té nabídce je teda pětiletá záruční doba s tím, že potom bude 
postavena 25. Do toho, než tento bazén doslouží, ten provizorně opravenej, tak bude potom 
stát 25. To znamená, že zastupitelstvo už jednou rozhodlo, že nebude 25, tak tady ta 
varianta se vrací k té 25. Pochopil jsem to správně takhle?  
 
Kolkop – v podstatě to tak je. Já pořád vycházím z toho, že jsme všichni zastupitelé 
odsouhlasili variantu 1b, která říkala, že chceme bazén pro veřejnost, tzn. doplněnou o 
wellness. Nakonec je z toho varianta 2a, kde v podstatě jenom opravujeme bazén a 
veřejnost k tomu nebude mít žádný přístup. Proto navrhuji jiný řešení, a to investovat do 
bazénu. A není to do té opravy a není to provizorní investice. Já vycházím z položkovýho 
rozpočtu, který je zpracovaný na kompletní rekonstrukci. Provizorně se doplňuje akorát 
technologie. Jinak ten objekt bude kompletně opraven.  
 
Martínek – já musím říct, že jsem zklamán, nikoli však překvapen, protože prostě různé věci 
jsem viděl už mnohokrát a zdůvodnit se dá v podstatě všechno a já jsem tady vyjádřil dvě 
přesvědčení, proč jsem hlasoval naposledy tady s tím, že jsem hlasoval s podmínkou, že se 
to odloží nejdéle do 14 dnů a při té prohlídce jsem říkal, že jsem rozhodnut. Pokud se týká 
toho, co jsem dostal teď na stůl. Já při vší úctě rád bych to prostudoval, ale mám i jiné úkoly 
a dneska jsem celý den pracoval a jezdil, takže těžko můžu posoudit vnitřek toho tisku, takže 
těžko k němu mám co říct. Nicméně tak jak vidím to, co jsem si přečetl, tak je to v každým 
případě provizorium. A moje zkušenost slovo provizorium je taková, že nejhorší rozhodnutí, 
který můžete udělat, je provizorium, protože je to vždycky nejdražší řešení. Takže v tomto 
případě já nemám co řešit. Já budu hlasovat tak, jak jsem tady říkal a je mi líto, ale prostě 
pro takový řešení já být nemůžu.  
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Starosta – já osobně si dovolím říct, než dám slovo kolegu Kolkopovi, že když se taková věc 
dá na stůl až dneska bez možnosti se tím nějakým způsobem zabývat, tak si myslím, že je to 
velmi obtížné vůbec tohle projednávat případně schvalovat.  
 
Kolkop – já bych chtěl zopakovat, že se nejedná o provizorní opravu objektu, ale o 
komplexní opravu objektu. To znamená veškerý položky, který byly naceněny hutním 
projektem opravy. Jediná úleva je v investici do té technologie. A pokud chápu, že jste 
neměli moc prostoru to nastudovat, proto si klidně můžeme dát 15 minut přestávku pro 
nastudování.  
 
Pro schválit variantu 3 – 7, proti 11, 2 se zdrželi  
 
Jílek – abychom se nedostali do nějakých zmatků. Já mám pocit, že toto zastupitelstvo 
přijalo usnesení, které zatím platí a nikdo ho nezrušil, kterým schválilo variantu 1b. Takže 
pokud budeme schvalovat jinou variantu, tak bychom měli toto usnesení nejprve zrušit.  
 
Starosta – my jsme to zvažovali, že by se mohlo revokovat to usnesení či zrušit, nicméně 
jsme dospěli k tomu závěru, že toho není třeba.  
 
Tajemník – fakticky platí, že nové usnesení ruší usnesení předchozí, ve stejné věci.  
 
Martínek – dostali jsme se tady do pěkných zmatků. Znovu říkám, že jsem navrhoval spojené 
projednávání tisků, protože jinak to nemůžeme projednat. Tzn. jestliže jsme začali hlasovat, 
a začali jsme hlasovat nejdříve o tisku č. 4, tak bych doporučil dohlasovat tisk č. 4 a potom 
se vrátit k tisku č. 3 a hlasovat o tisku č. 3, což by bylo nejrozumnější, aby v tom byl pořádek 
a bylo jasný co, kdy a jak hlasujeme.   
 
Starosta – já děkuji, ale troufám si namítnout, že tím, že jsme neschválili to usnesení první, 
tím jsou ostatní návrhy na usnesení bezpředmětné. Tam není už o čem hlasovat. Teď je 
nutno, pokud není protinávrh k tomu bazénu, tak budeme hlasovat o variantě, která byla 
předložena ZM před dvěma týdny, tzn. ta zúžená varianta, obnova původního stavu.  
 
Kolkop – popravdě tomu opravdu vůbec nerozumím. Protože opět říkám, pokud se s tím 
chcete seznámit, minimálně s tím návrhem řešení, který spočívá v tom, že sejmeme stávající 
strop a neděláme nové stropy nadhodnocené o 3 miliony dejme tomu, tak dejme si těch 15 
minut a prostě si to prostudujme.  
 
Starosta – já mám za to, sám za sebe říkám, že jsme měli ty dva týdny, abychom si to 
vyjasnili, a já jsem skutečně předpokládal, že se na něčem dokážeme shodnout. Ale nebudu 
předjímat.  
 
Mička – já nevím, jestli tady zazněl návrh na přestávku, tak bychom o tom měli asi hlasovat.  
 
Starosta – já se omlouvám, já jsem nerozuměl, že žádáte o přestávku pane kolego Kolkope.  
 
Jílek – chtěl jsem požádat o to, abychom hlasovali, že si dáme 15 minut přestávku.  
 
Martínek – jestli tady dva kluby požádali o přestávku, tak schvalme přestávku.  
 
Pro přestávku 15 minut – 17, 2 proti, 1 se zdržel.  
 
Starosta – budeme pokračovat v projednávání.  
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Martínek – naposledy, protože v zásadě to nemá smysl. Jednak jste všichni dostali 
stanovisko projektanta k celé záležitosti. A já nemohu než s ním souhlasit. To je ad 1. Takže 
jestli tady bylo konstatováno, že to co máme dělat, není provizorium, tak to prostě není 
pravda. Zaprvé je otázka, jestli to není provizorium jenom tak, že to nebude mít žádnou výdrž 
a otázka je, jestli je to vůbec realizovatelné. Ale když už něco takovýho navrhujete, tak byste 
to měli navrhovat aspoň tak, aby vy jste to sami popsali, že je to provizorium. Protože tady 
zastupitelstvo to je to, co jsme teď neschválili, přiloženou variantu 3, to je tam ještě 
zdůvodněný, jak to bude pokračovat dál. Přípravou záměru výstavby bazénu pro veřejnost, 
školy s délkou 25 m, částí určenou pro dětské atrakce, tobogán, skluzavky, určenou část pro 
wellness, část pro restauraci včetně dopravy v klidu, parkovacích míst. Takže novej bazén. 
Pro školy, já jenom zdůrazňuju pro školy a veřejnost. Jestliže máme my teďka rekonstruovat 
za nějakejch 17 milionů bazén pro školu a aby za pět let nebo možná ještě dřív, protože o 
tom bude rozhodovat nový zastupitelstvo, se zde postavil nový bazén 25 a ten první se 
zlikvidoval, tak jak je to tam napsaný. Tzn. v zásadě, že se to bude muset celý vybourat, v 
zásadě je jasný, že se bude muset ta budova zbourat a eventuálně postavit nějaká nová 
tělocvična nebo bůhví co. Tak já tady s plnou odpovědností říkám, že na to tohle město 
nemá peníze. Ale samozřejmě zastupitelstvo a nové zastupitelstvo po volbách tady může 
postavit klidně tři bazény. Jestli si myslí, že město tady nemá jiné úkoly, než stavět bazén. 
Považuji to za neuvěřitelnej hazard, abychom takovým způsobem jednali jak s veřejnýma 
prostředkama, tak nakonec i s rozumem. Já samozřejmě jsem ochoten chápat, že řeknete, 
že si to chcete rozhodnout, že si teda myslíte, že vyhrajete volby někdo, že si to chcete 
rozhodnout až na příštím ZM a rozhodněte si to, jak chcete. To bych ještě chápal a bylo by to 
v zásadě čestné. Ale na druhé straně ohánět se tím, že se může odkládat školní tělovýchova 
a tím zdůvodnit, že se teďka nic dít nebude, já s touhle variantou nesouhlasím, nemyslím si, 
že to tak je a proto prostě hlasovat nemůžu a trvám na tom, že to řešení, který je tady 
předloženo, je provizorium a upřímně řečeno ještě takové, že mně zůstává rozum stát. No a 
poslední věc, kterou vám chci říct, to jsem tam taky slíbil, tak jsem byl dneska v Opatovicích, 
tady jsem dal řediteli školy nějaké kalkulace, které oni tam mají. Ten bazén je v pěkném 
pořádku. Byl rekonstruován relativně dávno, asi tak před nějakými 15 - 20 lety. Mám i 
fotodokumentaci, kdyby někdo chtěl. Je to ale bazén, tam si na nic nehrají, takže je to bazén 
skutečně školní. Nemá to ani rozměr takový, jako máme tady, a je opravdu určen a využíván 
na školní tělovýchovu. Podle toho taky vyplývají ty náklady, které tam jsou. Je to bazén 
menší, je opravdu určen jenom na školní tělovýchovu, resp. na výuku plavání, a zároveň 
veřejnost tam může mít sice teoreticky přístup, ale víceméně to nevyužívá, a pokud to 
využívám tak oni pronajímají ten bazén asi za 560 Kč za hodinu. Protože se jim neosvědčilo 
cokoliv jiného. Já jsem splnil vše, co jsem slíbil, takže jsem to všechno prošel. Říkám, je to 
bazén skutečně školní a domnívám se, že taky tenhle bazén, byť je větší, samozřejmě my 
máme víc škol a víc dětí a chodí tam upřímně řečeno i víc dětí z okolí, tak ten bazén je větší 
a dokonalejší, než je v těch Velkých Opatovicích. Tam ten bazén je ve velmi pěkném 
pořádku, ale nicméně je to bazén jen na naučení plavání. A znovu já respektuju téměř 
všechno, ale tohle teda opravdu považuji za krajně nezodpovědný přístup. Ale je to můj 
názor. Mička – Radek tady zmínil pár informací ve vazbě proč vůbec předkládáme něco 
takového. Já myslím kolegové, já jsem to zmiňoval už předtím, že ten hlavní záměr bylo 
reagovat na napjatý stav rozpočtu města a nezatěžovat budoucí finance zvýšenými náklady. 
Proto také byla předložena ta třetí varianta rekonstrukce. Můžeme na to mít každý úplně jiný 
názor. Já v této fázi vycházím z informací, které zazněly na pracovním jednání, kde bylo 
jasně řečeno, že i když se bude dělat varianta č. 2, tak reálný stav dokončení po všech VŘ a 
akcích bude březen duben. Tzn. když vezmu plavání pro děti řekněme květen. Tzn. dva 
měsíce příštího školního roku by to mohly děti využívat pro plavání. Říkám dva měsíce. 
Jinak by to bylo k dispozici od nového školního roku. Čili my se bavíme vč. prázdnin o 
časovém období 4 měsíců, a proto nechápu, proč tady teďka musíme během 14 dnů schválit 
tak zásadní materiál. Pan starosta se také čílil, že chceme něco bořit, ale my jsme ten 
materiál, vy jste nás postavili před 14 dny úplně do stejné situace. V pondělí bylo pracovní 
sezení a během týdne jsme se pokusili přijít s nějakou variantou, o které ale nechceme vést 
ani nějakou seriózní debatu. Pouze jenom tady. Postrádám zde vyjádření odborníka, statika, 



 

 

Město Moravská Třebová  

6 

protože to co popisoval statik, a on tam také uváděl ve své zprávě, že vychází pouze z 
vizuálního posouzení stavu. Nebyly tam provedeny žádné sondy, nic. My nevíme, jestli ten 
strop se musí demontovat minimálně v té části pod šatnama. Teď se nebavím o části 
bazénu. Aspoň já to takhle vnímám, že je zde snaha najít odpovídající řešení, které se liší ve 
způsobu provedení, ale to neznamená, že někdo něco chystá naprosto se špatným 
záměrem. Snahou je ušetřit peníze a nechat tady kvalitní odvedenou práci. Proto se pořád 
domnívám, že ten návrh na to, aby se to odložilo a projednávalo se to souběžně s 
rozpočtem, což je za měsíc, tak i tohle vůbec neohrozí případnou realizaci podle varianty č. 
2, protože od dalšího školního roku by se to stejně všechno stihlo. Nechápu, proč spěcháme, 
abychom rozhodli o tak zásadní věci za 14 dní.  

Starosta – já už to nebudu víc komentovat. Já jsem jenom řekl 5.2., že máme dva týdny na 
to, abychom našli nějakou variantu. Teď se vracet k něčemu, co už je odmítnuto, je naprosto 
zbytečné. Já sám mám názor, že pakliže nebudou další protinávrhy, tak budeme muset 
hlasovat. Musíme hlasovat pro něco, abychom se s tím vypořádali.  

Ošťádal Z. – my jsme byli na tom pracovním jednání a tam z to ho bylo jasný všem, že dojde 
k zbourání toho vnitřku. Zůstanou obvodový zdi a střecha. Tomáš Kolkop, protože to je 
jedinej stavař mezi náma, ještě tady jsou další, ale nemají za sebou tolik zkušeností, přišel s 
návrhem, kde by se nemuselo bourat a mohlo by se jenom opravovat. Ta varianta je 
minimálně o osm milionů levnější, než ta varianta bourání. Myslím si dokonce, že je i 
rychlejší na to, aby se zprovoznil ten bazén. Nechápu, proč zastupitelé hazardují s 
prostředky města, když se dá udělat všechno levněji a rychleji. Nechápu to.  

Starosta – já nevím, co je větší hazard, jestli dělat nějakou takovou opravu a za pár let do 
toho vrážet další miliony, nebo to udělat teď pořádně. Neumím to porovnat, nejsem stavař. 
Ale pouze mně velí snad můj zdravej rozum, že je na místě se rozhodnout a už to 
neodkládat.  

Ošťádal Z. – připomínám, že Tomáš je stavař a navrhuje udělat sondy, aby se zjistila míra 
narušení těch konstrukcí. Takže všechno by znamenalo udělat to odpovědně, ne to udělat na 
základě vyjádření projektanta, že se to musí zbourat.  

Kolkop – já znova zopakuji, že ten návrh vychází z reálných čísel položkovýho rozpočtu, 
který byl zpracován projektantem na rekonstrukci bazénu. Nejedná se o provizorní opravu. 
Znovu zdůrazňuju, že nejedná se o provizorní úpravu. Co se týče čísel, pokud jste to nestihli 
nastudovat, tak jenom to bourání těch konstrukcí a té železobetonové vany toho bazénu 
vyjde na 1,8 milionu korun. Skládá se to ze dvou položek. Z bourání a z odvozu a uložení 
suti. K tomu můžeme připočítat položku na zřízení nového stropu, která vychází v té plné 
variantě na 4,7 milionu vč. DPH. Když to spočítáte, tak vidíte, v jakých se to pohybuje 
nákladech. Co se týče sanace, kterou máte podloženou odbornou firmou, tak ta vyjde na 1 
250 tisíc. Já nevím, o čem se tady pořád jako bavíme. Jde jenom o to, abychom zajistili 
diagnostiku té konstrukce, a ta nám jasně řekne, jestli je tak nezdravá a je potřeba ji zbourat 
nebo ne. To je celé. A podle mě tady sedíme kvůli tomu, abychom řekli projektantovi, co má 
zpracovat. Nic jinýho.  

Starosta – znovu poukážu na informaci od projektanta k vašemu návrhu k vaší verzi, kdy o 
této verzi mluví nesouhlasně. Takže si to prosím přečtěte, vemte si tam ty jeho námitky a 
potom teda se na to nějakým způsobem dívejte. I po tom, co nám ten projektant poslal, já 
jsem si to přečetl, máte to v mailu všichni, tak nemám o čem přemýšlet. Navíc už znovu 
říkám už o tom bylo rozhodnuto, vaše varianta nebyla přijata.  Mačát – já jsem se na to ptal 
hned na začátku, aby mně to bylo jasný a myslel jsem, že to je jasný a ono to asi jasný není, 
protože tady v návrhu usnesení se píše: ZM schvaluje předloženou variantu č. 3 opravou 
bazénu ZŠ Palackého s přepokládaným užíváním na dobu určitou 5 – 10 let. To je pro mě 
provizorium. 17 milionů dát na to, abychom 5 let využívali bazén, to ať jezděj do Svitav 
každej den. Pak se tam současně počítá s tím, a to je druhé usnesení, že bude vybudován 
bazén 25 m. Pan Kolkop mně potvrdil, že jsem to pochopil správně a teď tady rozporuje, že 
to není provizorium. Je to jasný provizorium na 5 – 10 let. 
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Kolkop – ještě jednou to teda zopakuji. Nejedná se o provizorní opravu, ale o kompletní 
opravu. Tzn. zateplení, výměna střešní krytiny, veškerý vnitřní úpravy. Neinvestuje se tolik 
peněz do nerezové vany bazénové, do nové technologii. A samozřejmě úplně nejlepší by 
bylo takové řešení, že pojďme do toho investovat úplně minimum peněž a soustředit se na 
nový bazén.  

 

Tisk č. 3 - Rekonstrukce bazénu ZŠ ul. Palackého - průběh akce 
Pro schválit – 11, 9 proti 
Přijato usnesení č. 756/Z/190218 
Pro vzít na vědomí – 11, 9 proti 
Přijato usnesení č. 758/Z/190218 
 

Starosta – musím vám říct dámy a pánové, že jste mě nezklamali. Víc to nebudu 
komentovat.   
 
Konec 16:00 

V Moravské Třebové 19.02.2018 
Zapsala: Bc. Petra Odehnalová 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Josef Jílek  Ing. Zdeněk Ošťádal 

  
 


