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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 19. března 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. 761/Z/190318 - 791/Z/190318 
 
Návrhová komise: Mgr. Cápal, Ing. Jílek, Ing. Ošťádal  
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. König, M. Jurenka 
 
Představení nového ředitele Nemocnice následné péče Moravská Třebová MUDr. Pavla 

Havíře.  

 
 
Tisk č. 1 - Pozvánka, program jednání zastupitelstva města 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 761/Z/190318 
 
Pro volí - 20 
Přijato usnesení č. 790/Z/190318 
Pro volí - 20 
Přijato usnesení č. 791/Z/190318 
 
Připomínky občanů:  
 
Cvrkal – chtěl jsem se zeptat, v televizi všude se mluví, jak se u nás mají důchodci špatně, 
že žijeme skoro všichni pod úrovní životních potřeb a mně osobně přidali od ledna na 
důchodu 412 Kč a hned teda nevím, jestli je to záměr, ale hned mně město zvedlo 300 Kč za 
bydlení. Takže opravdu si myslím, že to svědčí o tom, jak se město chová ke svým 
spoluobčanům. Je mi to docela dost líto. Myslím si, že jestli je todle záměr, abyste nabrali 
nějaký body do voleb. Nedovedu si to vysvětlit, jestli to je záměr. Nemusí na to nikdo 
odpovídat, je to námět na zamyšlení. Aspoň co vím, tak to odsouhlasovala rada města to 
zvýšení. Myslím si, že spoustu lidí, kteří bydlí v těchto bytech jsou důchodci, kteří mají ještě 
menší důchod než jí a jsou třeba neschopný a potřebujou si zaplatit léky a zdravotní péči. 
Nevím, přijde mně to trošku takový přitažený za vlasy. To je asi tak všechno. Měl bych k 
tomu spoustu věcí, ale v podstatě to stačí.  
 
Starosta – nevím, co bych vám na to teď odpověděl. Je pravda, že o úpravě bydlení rozhodla 
rada města a to navýšení nepovažujeme za nějaké drastické, nicméně je potřeba taky vzít v 
úvahu to, že dlouhá léta se s těmito částkami nehýbalo. A já to nechci hájit kvůli tomu, abych 
se vám nějak ospravedlnil. Rada města je kolektivní orgán, my jsme se na tom shodli v 
podstatě jednomyslně, pokud se pamatuju. Náklady na bydlení všeobecně rostou, nájmy 
bytů dosahují závratných výšek, naštěstí ne v našem městě, ačkoli se to nedá říct o jiných 
vlastnících domů a bytů než je město. Pořád si myslím, že bydlení v městských bytech je 
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pořád to nejpřijatelnější, co pro občany, kteří jsou sociálně slabší případně seniory, může být 
k dispozici.  
Cvrkal – já jenom že tady to zvýšení platí pro Školní. My třeba platíme 60 Kč/32 a penzion 
platí 28 Kč a v podstatě je to stejný bydlení. To mně přijde jako podstatný nepoměr.  

  
Tisk č. 2 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
Starosta – termín předání ceny města bude 14.05.2018. Bude to v obřadní místnosti a 
budete pozváni. Pravděpodobně to bude v 15 hodin. Je to předběžná informace.  

  
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 778/Z/190318 
 
Tisk č. 3 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 28.02.2018 
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 779/Z/190318 
 
Tisk č. 4 - Jednání finančního výboru zastupitelstva města 
Přijato usnesení č. 780/Z/190318 
Pro ukládá - 20 
Přijato usnesení č. 789/Z/190318 
 
Tisk č. 5 - Rozpočet města na rok 2018 
Jurenka – chtěl bych nahlásit střet zájmu.  
 
Já bych ohledně předsedy finančního výboru pár připomínek k rozpočtu. FV se zaobíral 
rozpočtem na svém zasedání a já bych citoval jednoho člena pana Charváta a celkově si 
myslím, že to obsahuje všechno. Bavil se na téma, že rozpočet jako celek poslední dobře 
nastavený rozpočet byl v roce 2016. V návrhu rozpočtu na rok 2017 bylo zapojeno 50 
milionů ze zůstatku finančních prostředků na účtech města. V roce 2018 je to podobné. 
Meziročně rostou v podstatě všechny položky běžných výdajů, některé i o 20 %. Jako město 
bychom se měli chovat úsporně a všechny plánované akce nemusí být letos hotové, např. 
bazén není dořešený atd. Musím souhlasit s celkovým tímto názorem a FV, který o tom 
hlasoval, tak pro doporučení předloženého návrhu rozpočtu města na rok 2018 ke schválení 
zastupitelstvu hlasovalo 7 přítomných členů FV, 7 členů bylo proti. Ve věci doporučení 
návrhu rozpočtu města na rok 2018 ke schválení zastupitelstvu města nepřijal tedy FV žádné 
usnesení. Takže by se dalo říct, že FV nebyl pro doporučit zastupitelstvu schválený 
předložený rozpočet v předloženém stavu. Chtěl bych k tomu říct tolik, že když jsem si udělal 
porovnání, o kterým se pan Charvát zmiňoval,  tak zůstatky na účtu v roce 2015 byly 62 
milionů, v roce 2016 82 milionů, v roce 2017 81 milionů, i když jsme tam měli velký výdaje, 
který se nakonec neuskutečnily, takže proto tam je ten zůstatek tak velkej, ale dle 
předloženého rozpočtu na rok 2018 bysme měli zůstatek 24 milionů, což je obrovský pokles. 
Z toho důvodu já nemůžu s rozpočtem souhlasit. Děkuju.  
 
Starosta – předpokládám, že budou možná nějaké protinávrhy, takže se o nich bude klasicky 
hlasovat. Já jsem na jednání FV byl, viděl jsem tu situaci.  Jenom bych si dovolil upřesnit, že 
FV nepřijal usnesení, tzn. že ani nedoporučil ke schválení, ani nebyl proti jako celek. Chyběl 
ten osmý hlas na tu nebo druhou stranu. Jenom pro pořádek. Takže v podstatě je to na nás 
bez doporučení.  
 
Mačát – chtěl jsem poznamenat, že jsem z toho nevyčetl žádný návrh na úpravu rozpočtu. 
To je takový obecnější hodnocení nebo konstatování. Ono se s těma číslama dá pracovat 
různě. Když bychom se podívali na zůstatky na účtu po zapojení zůstatku účtu z předchozího 
roku, tak je tady zajímavý zlom v roce 2010. Do té doby byly zůstatky takovéto: 2004 190 
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tisíc, 2005 170 tisíc, 2006 470 tisíc, 2007 490 tisíc, 2008 a 2009 se trošku to zvedlo 2,5 
milionu a od roku 2010 to šlo na desítky milionů. 2010 42 milionů, 2011 27 milionů a tak dále 
a v roce 2018 to vychází těch 24 milionů jak bylo řečeno, což není nijak dramaticky méně 
než v předchozích letech, kdy se to pohybovalo průměrně kolem 25 milionů. Není to žádný 
drama.  
 
Starosta – já jenom doplním, že my víme, že od roku 2004-2006 to byla situace, který nebyla 
zvlášť příznivá, nicméně si dovolím tvrdit, že se hospodařilo dobře, a že ty desítky milionů, 
který vždycky vybyly, tak svědčí o tomhle výsledku. Samozřejmě nebyla krize ekonomická, 
teď je vzestup ekonomiky, pořád to pokračuje, tak já bych spíš čekal, že z těch investičních 
akcí, jak jsem říkal, že se toho dělá hodně najednou, je to ale v podstatě všechno potřeba. 
Aspoň z hlediska rady města, protože my jsme to samozřejmě zvažovali, každou tu kolonku, 
každou tu položku. Nicméně jsme nedostali žádný podnět, co by se mělo vynechat nebo kde 
na to vzít, když to nedat z našich vlastních peněz. Já nechci vůbec na nikoho útočit, já to 
jenom říkám formálně, aby bylo jasno. Pakliže jsme nedostali žádný podnět co vypustit a co 
řešit jiným způsobem, tak nebyl důvod pro to to udělat svévolně námi samotnými. Z našeho 
hlediska to co tam je v těch investicích, tak si zasluhuje tu potřebu do toho jít. Není ti kvůli 
žádnému našemu kaprici, je to skutečně pro další rozvoj města, není to žádná dráze, jsou to 
skutečně smysluplné záležitosti a projekty. Necítíme se provinile tím, že takový návrh 
rozpočtu rada doporučila zastupitelům ke schválení.   
 
Mačát – já bych ještě rád dal protinávrh k těm příspěvkům finančním nad 20 tisíc korun. My 
jsme to neprojednávali v radě, je pouze doporučení z FV. Z toho FV v podstatě je návrh na 
rok 2018 co se týče výše příspěvků na úrovni skutečnosti předchozího roku. Já bych 
doporučoval, aby toto pravidlo bylo dodrženo i u příspěvku na organizaci 14. ročníku 
Moravskotřebovského cyklomaratonu a 3. ročníku silničního závodu, kde byla skutečnost 
loňského roku 70 tisíc. Já nevidím důvod, proč by se to mělo snižovat na 40, kdy to byly 
velmi povedené závody, které velmi prospěli k propagaci města. Dávám protinávrh, aby tady 
byl příspěvek 70 tisíc. 
 
Starosta – já jsem myslel, že se těmi příspěvky budeme zabývat samostatně. Nicméně jsi to 
řekl nahlas a budeme s tím počítat.   
 
Kolkop – já bych chtěl navázat na to, co říkal pan Mačát. Možná by bylo vhodné, kdyby nám 
řekl, z čeho se podařilo ten zůstatek navýšit na tom účtě na těch 80 milionů.  
 
Buriánková – nemám detailní rozbor toho zůstatku tady na místě, ale předpokládám, že se 
nerealizovala část investičních výdajů, nerealizovala se ani část běžných výdajů a 
samozřejmě zůstatek je generován i z přebytků příjmů rozpočtu z předchozího roku.  
 
Starosta – ty přebytky příjmů jsou tam zřejmé, jsou součásti toho rozboru a každý si to tam 
můžeme najít.  
 
Kolkop – já jsem si ten rozpočet procházel celkem detailně a nikde jsem nenašel žádnou 
položku týkající se J. K. Tyla. Minimálně alespoň investice do kanalizace.  
 
Starosta – já k tomu řeknu jenom to, jinak je tam samostatný tisk č. 18, už z 5. února, kdy 
bylo zastupitelstvo řádné, tady vzešel podnět na ulici J. K. Tyla na řešení, tak jenom chci 
sdělit, že jsme se tím zabývali, a že tam řešení jsou nastavena. Celkem tři řešení, potom 
bych požádal kolegu Netolického, aby to řekl podrobněji, budete-li o to stát a není to v 
rozpočtu samostatně proto, že je to v rámci oprav a údržby komunikací. Samozřejmě se 
nevylučuje ani rozpočtová změna, nicméně si dovolím upozornit, že tzv. fajnová oprava 
komunikace je v milionech a je nutno vyměnit sítě. Letos se bude měnit vodovod, to bude 
dělat Skupinový vodovod, příští rok kanalizace, to bude věcí města. Pak případně další, jestli 
bude potřeba. A do té doby si myslím, že nemá smysl vyhazovat nějaké velké peníze za 
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finální opravu komunikace. Nicméně TS jsou zaúkolovány, aby ten úsek té komunikace měly 
pod kontrolou a aby ty havárie budoucí řešili. Samozřejmě způsobem přiměřeným tomu, jak 
je potřeba, aby ten provoz tam byl zachován. Dalším opatřením je po doporučení OD ve 
dvou úsecích rychlost do 30 km v hodině, kterou jsme nějakým způsobem schopni vynutit a 
také kontrolovat. Není to doporučeno v celé ulici J. K. Tyla až do Udánek, ale je to v těch 2 
nejožehavějších úsecích tzn. od ulice Jiráskova po Udánky.   
 
Netolický – není co dodávat, pan starosta to popsal přesně. Vedení města rozhodlo, že se ty 
opravy nebudou provádět v letošním roce z plánu obnovy kanalizace v ulici J. K. Tyla, ale 
navážeme na opravy Skupinového vodovodu, které ty přípojky a řad vymění. Je tam 
havarijní stav už několik let, čili ta voda má přednost. Tak jako jsme v jiných ulicích 
postupovali v minulosti Jevíčská, Lidická, Garážní a K. Čapka, pokusíme se zkoordinovat s 
ostatními síťaři výměny jejich sítí a z té ulice odjetí tak, že tam bude kompletně nový povrch, 
budou chodníky opravené a celá ta ulice bude mít dlouhodobě udržitelnou podobu na 
nějakých 20 let bez nějakých překopů a zásahů.  
 
Kolkop – právě proto jsem se na to ptal, protože pokud se město snaží koordinovat veškerý 
sítě, tak proč se nekoordinuje Skupinový vodovod s kanalizací v letošním roce?   
 
Starosta – já to řeknu úplně obecně, kdyby to bylo z technického hlediska možné, tak to 
určitě tak bylo. Ale není všechno možné sladit tak, aby to na sebe navazovalo. Já to nechci 
hájit. Prostě teď je situace takový jako jsme ji tady popsali a já si myslím, že to do příštího 
roku může vydržet v tom provizorním opravovaném provozu a pak až po té kanalizaci se 
přikročí k finální úpravě komunikace. To se zdá celkem logické. Nenechali jsme to být a ta 
situace se řeší. Osobně chápu vážnost té situace tam ten provoz a podobně. Velitel městské 
policie jednal s firmou na J. K. Tyla ohledně toho nočního provozu a troubení před vraty. 
Není to až tak potvrzeno, jak to bylo v té petici, ale není to ani vyloučeno, že se to nestávalo 
v minulosti. Nicméně tam je na vratech číslo telefonu, kde si může ten přijíždějící 
zatelefonovat a může si ty vrata nechat otevřít. Tohle jsme schopni na to dohlížet přes 
městskou policii, pokud by nějaké byly stížnosti nebo podněty ze stany těch bydlících tam. 
To nebudeme nechávat bez ohlasu.  
 
Kolkop – zaprvé nerozumím, proč by technicky nebylo možné dělat vodovod a kanalizace 
zaráz a proč tak obtěžovat lidi rok a rok v podstatě stejnou akcí.  
 
Starosta – už se k tomu nebudu vyjadřovat, už jsem se vyjádřil a myslím si, že jsem to řekl 
srozumitelně. Podívejte se, co nám dala práce Karla Čapka, jak se to dlouho táhlo, až to bylo 
nepříjemný všem i nám samozřejmě. Dneska je to hotový, dneska je to skoro zapomenutý, 
ale každá taková akce čím je technicky náročnější, tak taky dýl trvá a je někdy velmi těžký 
sladit výměny těch sítí. Nemluvím ani o plynařích, nemluvím ani o skupinovým vodovodu a 
nemluvím ani o městě jako o vlastníka kanalizace. Není to žádnej kapric a není to žádná 
schválnost, to vás ujišťuju.  
 
Chci se zeptat, jestli chcete hlasovat o všech usneseních zvlášť, případně jako o celku.  
 
Kolkop – ještě jsem se chtěl zeptat, nikdy jsem neobjevil v rozpočtu položku na opravu 
mostu u pneuservisu. Jestli se na to myslí, protože ten stav tam je tristní už několik let. Dále 
jsem neobjevil nikde žádnou položku týkající se budovy na ul. Josefské, o které jsme už 
kdysi jednali. A taky by mě zajímalo, jestli se počítá s nějakými terénními úpravami po dětské 
nemocnici.  
 
Starosta – zatím s terénními úpravami je zbytečný jakkoli počítat, protože neznáme 
budoucnost té lokality. K tomu se taky možná dostaneme v různém. Co se týká ul. Josefské 
tam zatím běží výdejna školní a jsme tam limitování stanoviskem statika, nevím do kterého 
to je času, ale domnívám se, že to je asi ještě rok a něco. Nejsem si úplně jistý. Pak budeme 



 

 

Město Moravská Třebová  

5 

muset, pokud s tím něco nevymyslíme, hledat náhradní řešení. My jsme s tím projektem 
uvažovali i o možném projektu na téma sociální bydlení, ale bohužel vzhledem k rozsahu 
toho objektu a k tomu, že tam je limit tuším 10 bytových jednotek na jeden projekt, tak to tam 
asi nedáme. Proto jsme vytipovali na využití tohoto projektu na sociální bydlené dvě 
nemovitosti ve městě jiné na ul. Bránské a na Farní. O tom budete včas informování. 
Bohužel s Josefskou nám to nevyšlo. My jsme i kalkulovali trošku s tím, že bychom nechali 
jedno patro odstranit zbourat, ale bylo by to všechno hrozně nákladný a stálo by nás to 
hrozný peníze. Zatím jsme nenašli řešení, co s tím barákem. Je nám jasný, že pakliže tam 
nebudeme moct řešit výdejnu jídel pro I. ZŠ, musíme mít náhradní řešení. To budeme 
samozřejmě hledat. Předběžně jsme se zabývali řešením se speciální školou, to máme na 
mysli první stupeň a druhý stupeň jsme kalkulovali s pomocí ISŠ, to s panem ředitelem už 
jsme před nějakými několika lety aspoň jenom naťukli. Most na Olomoucké ten je plánován, 
že přijde k likvidaci a bude tam vytvořena lávka. Ale je to dost drahá záležitost tahle akce. 
Zatím jsme to odkládali, několikrát jsme to odložili v rozpočtu a dali jsme přednost jiným 
potřebám.  
Protinávrh Mačát 70 000,- - 11, proti 5, 4 se zdrželi  

Pro hlasovat dohromady – 14, proti 2, 4 se zdrželi  

Pro schválit návrh rozpočtu – 11, proti 9   

  
Pro schvaluje - 11 
Přijato usnesení č. 762/Z/190318 
Pro schvaluje - 11 
Přijato usnesení č. 763/Z/190318 
Pro schvaluje - 11 
Přijato usnesení č. 764/Z/190318 
Pro schvaluje - 11 
Přijato usnesení č. 765/Z/190318 
Pro schvaluje - 11 
Přijato usnesení č. 770/Z/190318 
 
Tisk č. 6 - Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací a daru z rozpočtu města v 
roce 2018 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 766/Z/190318 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 767/Z/190318 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 768/Z/190318 
 
Tisk č. 7 - Hospic Anežky České – žádost o finanční podporu 
Pro neschvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 776/Z/190318 
 
Tisk č. 8 - Jaromír Novotný - dohoda u úhradě dluhu na nájmu ve splátkách 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 769/Z/190318 
 
Tisk č. 9 - Petice - využití prostoru po demolici dětského oddělení nemocnice 
 
Martínek – já jenom avizuji, že vzhledem k tomu, že v této chvíli nevíme, jak bude řešena 
budoucnost nemocnice následné péče, tak pro tu petici nemohu hlasovat a zdržím se 
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hlasování, byť bych za normální okolnosti, kdyby tady tenhle problém nebyl, tak bych pro ni 
hlasoval.  
Starosta – já jenom řeknu sám za sebe, že jsem to už naznačil, že není jasno, jaká bude 
budoucnost v té lokalitě. Takže jakékoli přání nebo touha, aby tam cokoli vzniklo, nebudu 
uvádět ani příklady, jsou zatím velmi předčasné. Nejbližší týdny ukáží, jaký bude vývoj 
situace.  

  
Pro bere na vědomí - 17 
Přijato usnesení č. 782/Z/190318 
 
Tisk č. 10 - Informace o přípravě voleb přísedících Okresního soudu ve Svitavách 
Starosta – uplynula doba působnosti stávajících přísedících a my bychom měli 23. dubna na 
příštím zasedání zastupitelstva doporučit ke jmenování přísedící buď ty samé co už to dělají, 
nebo pakliže není zájem u některých, tak je nahradit nějakými dalšími. Mám průběžnou 
informaci, že asi 5 lidí nechce pokračovat. Takže je to výzva pro všechny, kdo o tuhle aktivitu 
stojí a chtějí působit v justici jako přísedící u Okresního soudu Svitavy. Pokud by se nějaký 
zájemce našel, tak se prosím obraťte na JUDr. Zemánkovou, ona vám řekne všechny další 
potřebné informace, tak aby rada ten seznam nových přísedících před zastupitelstvem v 
dubnu doporučila zastupitelům a zastupitelé je schválili.  

  
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 783/Z/190318 
 
Tisk č. 11 - Zpráva o činnosti městské policie za rok 2017 
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 784/Z/190318 
 
Tisk č. 12 - Zpráva o vyhodnocení bezpečnostní situace Obvodního oddělení Policie 
ČR Moravská Třebová za rok 2017 
Ošťádal – já jsem zase jako loni zpracoval porovnání našeho města se Svitavama, Poličkou 
a Litomyšlí a zase teda vychází, že u nás je o 50 % větší množství trestných činů než ve 
Svitavách a v Poličce a o 80 % víc než v Litomyšli. Ta situace je zhruba stejná jako loni 
vlastně. Akorát jsem tehdy požádal na konci odcházejícího velitele, aby se příště zpracoval 
ten rozvor ne z pohledu objasněnosti, ale z pohledu četnosti podle těch druhů jako je násilná, 
mravnostní, atd. a to v té zprávě opět není. Tehdy mi bylo řečeno, že to není problém, že to 
bude zpracováno z tohoto pohledu, ale zpracováno to nebylo.  
 
Vodák – já bych poděkoval za pozvání na dnešní zastupitelstvo a k panu Ošťádalovi 
vzpomínám si, já jsem loni říkal, že to nějak rozepíšu, ale došlo ke změně statistiky za rok 
2017 se zpětností i za 2016 a já jsem to tam dopsal pod ten stručný výčet, že ta nová 
statistika obsahuje přes 800 položek a je nereálné to psát do této zprávy. Možná kdybyste se 
některý den za mnou stavil a řekl, co konkrétně vás zajímá, tak to spolu doladíme a já si to 
poznačím a do příštího roku už to tam můžeme dávat standardně.  
 
Starosta – já bych vám rád pánové ze svého místa poděkoval za to, že policie ČR pracuje v 
Moravské Třebové nadstandardně velmi dobře. O tom svědčí i ta vysoká objasněnost, která 
je jedna z nejvyšších, ne-li nejvyšší v Pardubickém kraji a je to dlouhodobý trend. Já jsem 
docela dobře informován od krajského ředitele, po další velitelské kádry až po vás pánové, 
my jsme v kontaktu. Já bych chtěl poděkovat za vaši práci a vy poděkujte prosím vašim 
lidem, protože si toho velice vážím, už i proto, že jsem tam desítky let působil v té složce a 
vím, že to není jen tak obhajovat takové vysoké pracovní výsledky. Svědčí to i o tom, že v 
MT se musela spousta věcí vyhledat vlastním přičiněním. Bez toho by ty výsledky takové 
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nebyly ani náhodou. To bylo i za mě, když jsem tady před 30 lety veliteloval. Ještě jednou 
díky.  

  
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 785/Z/190318 
 
Tisk č. 13 - Prodej pozemku parc. č. 3472/1 a 3477/1, Sušice, doplnění DPH 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 772/Z/190318 
 
Tisk č. 14 - Prodej pozemků manželům Kubínovým a Sekáčovým, ul. Strážnického 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 773/Z/190318 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 774/Z/190318 
 
Tisk č. 15 - Nabídka ke koupi nemovitosti 
Starosta – je to dům vedle radnice, jak je dole řeznictví pana Koudelky. Vlastníkem je 
holandská firma, která dala nabídku městu za kupní cenu 11 800 000 Kč. Rada města 
nedoporučila akceptovat tuhle cenu. Ta koupě určitě z hlediska strategickýho by pro město 
mohla být velmi zajímavá ovšem otázka je zda za tuhle cenu. Osobně se domnívám, že ta 
cena je nad realitu a samozřejmě jsou tam jistá nebezpečí, že pokud to nekupí město, může 
to koupit někdo úplně jiný. Je potřeba o té nemovitosti něco vědět více, případně kdybychom 
to mysleli vážně s touto nabídkou, tak by se o tom mohlo dále jednat a samozřejmě to chce 
znalecký posudek.   
 
Mačát – já jsem chtěl říct to, co bylo řečeno, že bychom se tím zabývat ještě měli. My jsme 
se paní Mazalová domlouvali, že ještě necháme zpracovat znalecký posudek, jestli nás tam 
pustí ten majitel. Tak nevím, jak to dopadlo.  
 
Mazalová – jelikož jste mi to uložili až po jednání rady města, tak za tak krátkou dobu nebyl 
znalec vůbec schopen ten posudek zpracovat, ale mám to domluveno s majiteli objektu, že 
pokud budeme chtít znalecký posudek, tak nám tam znalce pustí a poskytne mu podklady a 
znalecký posudek může být zpracován.   
 
Martínek – možná by bylo zajímavé, za kolik to město prodávalo. Bohužel to byly rozhodnutí 
za starostování pana Ing. Vlka a nám se to potom nepodařilo zvrátit, protože ty dva domy 
nejstrategičtější byly prodány a ten zbytek už se potom neprodával. Bohužel je to tady a z 
druhé strany, to jsou dvě budovy, které by bylo velmi vhodné, aby zůstaly ve vlastnictví 
města. Určitě se o tom dá jednat, nicméně za tuhle částku je ta budova zcela jistě 
neprodejná.  
 
Starosta – ta strategie vcelku se nabízí jasně a mohli bychom to zkusit s tím znaleckým 
posudkem.  
 
Odehnal – no já jenom malinko, člověk si nemá pamatovat dýl než jednu pětiletku, ale asi to 
v podstatě nejde. Když si vzpomenu, že ten dům, který se prodal ještě za Oldy Vlka, tak že 
už tenkrát byl návrh, aby ten dům se přikoupil k radnici, že by to bylo součástí pro využití. No 
a bohužel, tenkrát se to prodávalo, jak se říká bratru za ruku a teď za takové těžké peníze, 
když máme věci a je potřeba udělat další, tak to bude těžké. Pan starosta sepsal doporučení 
no tak jednat o snížení cena, a pokud to bude možné, tak koupit, protože je to škoda, aby ten 
strategický dům padl někam a na tom náměstí to pak dělalo nějaké zlo. 
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Starosta – to co jsem předtím řekl, to byla spíš taková řečnická otázka, abych vás do toho 
přivedl.   

Kolkop – já k tomu jenom poznámku, že mnohem strategičtější je areál Miltry než objekt 
vedle radnice.  

Zemánek – já jenom odpověď na poznámku pana Odehnala co se týká případného propojení 
toho objektu s objektem radnice, to se zvažovalo, dokonce se to i technicky posuzovalo 
době, kdy se připravovalo zrušení okresních úřadů a přechod těch pravomocí na budoucí 
trojky obce a tenkrát to bylo zhodnoceno jako technicky nemožné, protože tam jsou různé 
úrovně podlaží apod. Tenkrát se hledalo jiné řešení, protože tenkrát to nebylo vyhodnoceno 
jako přijatelné vůbec.  

Mička – já jsem chtěl taky připomenout, že tady máme za skoro podobnou cenu celý areál 
Miltry, což taky povařuji z hlediska rozvoje města do budoucna jako strategickou pozici a 
druhá věc než se bavit o tom, za jakých podmínek to koupit, tak bychom si taky měli říct k 
čemu. Jestli město bude kupovat barák, ve kterým je penzion nebo byty a bude to zase 
provozovat, pronajímat a mít s tím další vícenáklady, jestli to není využitelný pro městský 
úřad, já se můžu domnívat, že zatím není i z hlediska této návaznosti, tak pak spíš je na 
prvním místě říct co s tím. Potřebujeme to na něco? A jestli ne, tak se bavme o jiných 
lokalitách.  

Starosta – všechno co tady padlo má svoji oprávněnou argumentaci. Samozřejmě jde o to, 
co město bude chtít.   

  
Pro neschvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 777/Z/190318 
 
Tisk č. 16 - Změna darovací smlouvy mezi Agro Kunčina x Město 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 775/Z/190318 
Pro ruší - 20 
Přijato usnesení č. 788/Z/190318 
 
Tisk č. 17 - Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytnutí podpory - OUSB 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 771/Z/190318 
 
Tisk č. 18 - Řešení provozu na ulici J. K. Tyla a v Udánkách 
Starosta – jak už jsem řekl, pokládám tento tisk za bezpředmětný, protože ta situace je 
řešena s těmi opatřeními, co tady byla už demonstrována, takže si dovolím předeslat, že ten 
tisk je v podstatě nicotný. Nicméně nechci brát iniciativu nikomu z vás ani panu Jurenkovi. 
 
Jurenka – nemůžu souhlasit pane starosto s tím slovem nicotný, protože posledně jste sám 
vyzval, že řešení neznáte, tudíž jsem se pokusil něco s panem Švecem z oddělení silničního 
hospodářství a dopravní obsluhy něco dát na papír, aby tady bylo něco oficiálně a tenhle tisk 
vznikl na základě toho, že jste nás vyzval, že neznáte řešení na zklidnění situace J. K. Tyla a 
Udánek, takže proto ten tisk vznikl.  
 
Starosta – dobře, beru zpátky. Nechtěl jsem být osobní v tomhle, protože my jsme se o tom 
ráno bavili na vedení a to je závěr, který mezi námi vzniknul. Není to žádnej kapric. Nicméně 
já bych ještě si dovolil požádat vedoucího odboru dopravy pana Ing. Václavíka, aby se nám 
vyjádřil k té části druhé v důvodové zprávě, kde se hovoří, že lze postupoval podle § 39 
zákona 13/1997 o pozemních komunikacích, tedy jednat s firmou, která nárůst způsobila a 
podílela se na nákladech spojených s nezbytnou opravou poškozené pozemní komunikace. 
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Já jenom předešlu, že je to sice napsáno tam, ale není uvedeno, že ta firma to musí zaplatit, 
ale že by měla. Pokud to neříkám přesně, a pak je hlavní argument, jak to lze prokázat, že to 
ta která firma právě způsobila.  
Václavík – přečetl bych ten paragraf 39 mimořádné změny dopravního významu: Dojde-li k 
podstatnému nárůstu zatížení části pozemní komunikace, jejíž stavební stav nebo dopravně 
technický stav tomuto nárůstu zjevně neodpovídá, je osoba, která nárůst způsobila, povinna 
uhradit vlastníkovi dotčené části pozemní komunikace náklady spojené s nezbytnou opravou 
atd. Kdo je ta osoba, co to způsobila? Jaký byl stav té komunikace předtím a jaký je teďka. 
To by bylo k řešení opravdu na dlouho, posudky nějaké dopravní, resp. stavební posudky té 
komunikace a pátrání, kdo způsobil tohle. Ten paragraf se běžně používá v rozhodnutích, 
resp. v podmínkách pro nové stavby co jsou stavební povolení atd., ale takhle pro stávající 
stav a do minulosti jdoucí požadavky nevím jak použít. Samozřejmě je to platný paragraf 
zákona č. 13, ale asi takhle no. Já bych trošičku i k tomu prvnímu bodu. Ten návrh na tu 
zónu s dopravním omezením dobrý, taky jsme to posuzovali, ale co píšete ten návrh, tak je 
to omezení 30 km pro nákladní vozidla, což jsou všechna nákladní. Tzn. i s hmotností do 3,5 
t. Ty Udánky potíž nemají. V současnosti tam ty nákladní vozidla nad 3,5 t nemůžou jet víc 
než 40, protože tam se nevejdou, ten provoz je tam zpomalen maximálně tou šířkou 
vozovky. Což je problém v rychlosti právě u těch menších vozidel a co tam je podstatný, není 
tam chodník. Takže ta zónová značka bez chodníku, to by nám policie asi nepovolila. Pokud 
tam takhle opatření nebudou. Potom asi samozřejmě má to svoji logiku.  

Mačát – my jsme k tomu měli rozsáhlou diskuzi 5. února v zastupitelstvu. Já rozumím tomu, 
že pan Jurenka chce to mít formálně nějak podchyceno, aby se na to nezapomnělo. My jsme 
možná v tomto udělali chybu, že jsme neinformovali, ale my jsme okamžitě na základě toho 
jednání 5.2. zadali úkoly k realizaci tří opatření. To první opatření bylo snížení rychlosti. Ten 
úkol dostal 20. února pan Václavík s tím, že to řešení tady bylo nějak prezentováno. Potom 
byl druhý úkol, ten byl co se týče rozpočtu města a rozpočtu na opravu komunikací. Tam 
jsme to zvažovali i ten návrh pana Mičky na to, aby se udělala nějaká provizorní větší oprava 
té komunikace. Nakonec jsme to vyhodnotili, že to budeme řešit v rámci rozpočtu na ty 
opravy, čili že to průběžně TS budou monitorovat a častěji řešit. To je taky opatření, které je 
již realizováno. A to třetí, tady byla stížnost té občanky na zastupitelstvu 5. února na hluk, 
který tam dělají kamiony večer po desáté hodině, když troubí u té brány, tak to dostal pan 
Zobač za úkol, aby jednal s nimi o tom, aby se to omezilo nebo zamezilo tomu. Takže já si 
myslím, že fakt není nutný ukládat něco dalšího, protože ty úkoly máme. Už se to realizuje 
nebo je to zrealizováno. Doporučuju ten návrh usnesení, že bere na vědomí návrh na řešení 
provozu na ul. J. K. Tyla s tím, že navrhovaná opatření jsou na základě diskuze z 5.2. 
realizována. A to ZM ukládá bych vypustil.  

Martínek – je možné to vyřešit tím, že vezmeme na vědomí to, co tady navrhl pan kolega 
Jurenka a vezmene na vědomí ústní informaci Ing. Mačáta o způsobech řešení, které přijalo 
vedení města a tím to je vyřešený.  

  
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 786/Z/190318 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 787/Z/190318 
 
Tisk č. 19 - Zápis z VSR-55 
Kolkop – chtěl bych dopřesnit informaci týkající se lokality Hřebečské. Kdo řeší ty studie, 
které jsou zpracovány? Kdo zpracovává ty studie?  
 
Netolický – autorem územní studie, která se zpracovává je Ing. Karel Ther. Spolupracuje na 
tom úzce s naším městským architektem. Na tom jednání přítomných členů výboru pro 
strategický rozvoj byly prezentovány nějaké základní varianty, které se budou dále 
rozpracovávat.  
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Mačát – jenom bych chtěl poznamenat, že my se snažíme dávat do toho strategického 
výboru i průběžné informace o projektech, na kterých se pracuje. Mě mrzí, že ta účast byla 
takový mizerná, protože si myslím, že ty lidi by tam měli prostě být a diskutovat o tom, co se 
právě dělá. Samozřejmě, že tam bude předložena ta studie, až bude hotová, nebo ještě 
možná ve fázi, kdy se to bude dopracovávat. Takže budu rád, když tam ty lidi přijdou a 
řeknou svůj názor, co si myslí. My jsme ten program strategického výboru omezili na jednání 
komise pro strategický rozvoj, která bude zasedat prakticky každej měsíc jednou za měsíc. 
Ale kromě toho bych stejně rád, abychom tady ty zajímavý dokumenty jako jsou ty studie a 
řešení dopravního napojení kdybychom ty studie a řešení třeba dopravního napojení 
průmyslové zóny nebo studie na Hřebečskou nebo na Udánský kopec, tak abychom to 
projednali ještě ve strategickým výboru, jakmile bude nějaká etapa hotová.   

Kolkop – takže chápu to dobře, že objednatelem je město Moravská Třebová? Protože já si 
nejsem vědom, že bychom schvalovali nějakou položku v provizoriu na lokalitu Hřebečskou. 

Starosta – to je podle mýho názoru zatím předčasné. Samozřejmě ta akce ta studie to už 
běží od loňského roku. Ale než se to narodí, tak je nějakej čas pro nás a jak říkal kolega 
Mačát, budete s tím seznámeni.  

Netolický – mám za to, že to bylo součástí rozpočtu na loňský rok a je to navrženo v letošním 
rozpočtu na to dopracování.  

  
Pro bere na vědomí - 17 
Přijato usnesení č. 781/Z/190318 
 
Různé: 
 
Cápal – já jenom se chci zeptat, před hlasováním č. 5 o rozpočtu, jestli si to dobře pamatuju, 
pan Jurenka říkal, že hlásí střet zájmu. Proč jste hlasoval? Chci se zeptat pana tajemník, 
jestli to hlasování je platný nebo jak to je? 
Starosta – ten střet zájmu jsem pochopil, že to je stran té dotace u té jedné aktivity, ne 
celýho hlasování o celém rozpočtu. Podle mě to na věci nic nemění.  
Jurenka – je to tak, myslím si, že každej, kterej je zainteresovanej by měl před 
projednáváním nahlásit střet zájmu, posléze může hlasovat a myslím si, že nejsem tady 
jediný, který ten střed zájmu měl předem nahlásit. Protože tady je víc lidí, který jsou 
zainteresovaný a hlasovali bez upozornění. To je můj názor.  
Starosta – troufám si k tomu poznamenat, že je na každém z nás, jak posoudí tu svoji pozici, 
jestli je nebo není střet zájmu. Pakliže dojde ke střetu zájmu, tak je to k nějakému řešení. Ale 
zatím nevidím důvodu, proč by se mělo prohlašovat např. schválení rozpočtu za neplatné. Z 
tohoto důvodu.  
Jurenka – neříkám, že to je neplatný. Každý je povinen nahlásit střet zájmu a pak může 
hlasovat. Takže akorát říkám, že tady je víc lidí, který byli ve střetu zájmu a nenahlásili ten 
střet před hlasováním. To je jediný, co jsem chtěl říct, neříkám, že to je neplatný.  
Starosta – znovu říkám, že je na každém z nás, jak to pociťuje a já zatím nemám důvod o 
nikom tady vést nějakou rozpravu k tomu.  
Martínek – to bylo úplně přesné. Když někdo hlásí střet zájmu, tak by měl říct k čemu 
konkrétně, což myslím pan kolega Jurenka řekl a měl by zároveň požádat, aby se o tom 
bodu hlasovalo zvlášť. Aby to teda bylo úplně čistý jak slovo boží. Ale na druhé straně má 
samozřejmě pravdu, že je tady spousta lidí, kteří mají střet zájmu dlouhodobě už jenom třeba 
například ze své pozice své funkce, ale nicméně svého času přestože já jako původní autor 
zákona o obcích jsme navrhovali, aby některé funkce nebyly slučitelné s členstvím v ZM, tak 
posléze se poslanci rozhodli, že jsou slučitelné, tudíž v tom případě zároveň rozhodli o tom, 
že např. ředitel školy může o zákoně rozhodovat a že není v rozporu, že z jedné strany 
hlasuje o svém vlastním rozpočtu a vedle toho je v jakémsi střetu zájmu. Je to ve skutečnosti 
trošku složitější záležitost, ale kdyby to mělo být úplně čisté, jako kdyby to někdo do 
budoucna tak chtěl udělat, tak by bylo nejrozumnější říct ten konkrétní bod toho např. 
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rozpočtu a tam říct, aby se o něm hlasovalo zvlášť. Ale myslím si, že všem je jasné, o čem 
se hlasovalo a nebyl tam žádný problém, který by to komplikoval, takže nemyslím si, že 
bychom z toho měli dělat drama.  
Tajemník – já budu vycházet ze schváleného jednacího řádu ZM, kde se píše, že člen ZM je 
povinen oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání 
věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma, nebo má-li na věci jiný osobní zájem. 
To neplatí, jde-li o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. A píše se dál, že se to podává 
nejpozději před hlasováním a jeto součástí zápisu, ale nikde se nepíše o tom, že by to 
způsobilo neplatnost celého hlasování. O tom se tady vůbec nepíše, ani to nezavdává důvod 
k tomu. Víceméně je to tak, jak jsem to řekl.  
Starosta – děkuji, to jsem možná trošku způsobil já, že jsem vás na to navedl, ale bylo to v 
dobré víře. Je to tím pádem jasné.  
Kolkop – já bych se chtěl zeptat ještě ve věci zvyšování toho nájmu, to se zvyšovalo plošně 
pro všechny byty nebo jen pro některé lokality?  
Starosta – myslím si, že u všech tří kategorií jsme to zvyšovali. Velmi nepatrně podotýkám. 
Byty zvláštního určení, který jsou na penzionu, tak ty zůstaly na nejnižší rovině, protože tahle 
kategorie bydlení si takových cen zaslouží, nebo ti lidé, kteří tam bydlí.  
Jurenka – já bych se vrátil ještě k tématu bazén, jestli můžu na chvilku a to v tom směru, že 
jsem tady slíbil nějakou pomoc ohledně ministerstva školství ohledně dotačního programu. 
Dnes jsme byli na jednání na městě s panem starostou a s pány místostarosty, protože jsem 
byl 8.3. u ministra školství. Byl se mnou pan poslanec Kytýr, takže jen krátký informace, že 
dotační program v současné době žádný není, skončil v roce 2016, takže jsme propásli dobu 
na tu opravu nějakým způsobem, nicméně na ministerstvu o problému vědí a hodlají 
dotačním programem se zaobírat s tím, že by to mohlo dopadnout, aby to bylo v rozpočtu na 
rok 2019. Tuto informaci jsme předali dneska zástupcům města oficiálně s panem 
poslancem Kytýrem, aby to mělo nějakou váhu a věděli jsme o tom, co a jak se bude řešit 
dál. Nicméně když si vezmu k tomu, co jsme všechno projednávali, co se týká opravy 
bazénu, tak v současné době teda máme schválený opravu stávajícího za 31 milionů, kdy se 
nám do této akce opozičním zastupitelům moc nechtělo, protože ta částka je drahá, nicméně 
schválený to je. Z mého pohledu se mi do toho nechtělo z toho důvodu, protože je to drahý, 
když bysme do toho započetli peníze z našeho rozpočtu. V případě, že se bavíme o tom, že 
se na to bude muset vzít úvěr na celý, tak v tom případě si osobně myslím, že by se chtělo 
možná i zamyslet s tím, jestli by tam nebyla ta wellness zóna dobrá, protože v současné 
době, když tam uděláme tu akci, tak tam nemáme žádnou přidanou hodnotu pro občany. 
Vím, že už jsme to jednou odsouhlasili, nicméně jak říkám, odsouhlasili jsme 31 milionů s 
tím, že jsme nevěděli jak to budem financovat. Teďka už víme, že se to bude muset celý 
financovat úvěrem, tak jestli by náhodou nestálo za zvážení se k té problematice ještě vrátit, 
tuto částku navýšit i o wellness, protože stejně to jde celý z úvěru. Myslím si, že je potřeba 
se tím zaobírat dřív, než se udělá něco ukvapenýho. Nejdřív jsme se bavili o opravě, to se 
nám zdálo moc, teď když to celý budem dělat úvěrem, je to jen prostě můj názor, že v 
současné době vezmeme úvěr a nemáme vůbec žádnou přidanou hodnotu pro občany a 
nebude tam vlastně nic. To je jen tak na doplnění. Děkuju.  
Starosta – já to jenom stručně doplním, to co tady řekl pan kolega Jurenka je pravda. Jednali 
jsme dneska s panem poslancem Kytýrem a s panem kolegou Jurenkou o možnosti nějaké 
dotace. Pokud to bude dobře se vyvíjet, tak někdy na podzim by se nějaká dotační záležitost 
mohla vyhlásit. Ovšem není to vůbec stoprocentní, je to jenom taková nějaká naděje. 
Nicméně my máme za to, že v těch přípavnejch činnostech budem pokračovat. Tzn. 
zadávací podmínky, výběrové řízení na zhotovitele apod. A pak se časem možná ukáže, jak 
to bude, když ta dotace bude na obzoru a bude hmatatelná, tak je i možný uvažovat o tom, 
že by se s tím nějakým způsobem mohlo počítat s tou rekonstrukcí.  Na druhé straně já jsme 
trošku očekával, že na tom mimořádným zasedání zastupitelstva 12.2., že přijde od vás 
protinávrh na tu variantu dražší s tím wellness. Trochu jste mě v tomhle zklamali, protože 
jsem na to myslel taky. Já osobně si myslím, že byste našli odezvu i mezi námi, myslím v 
koalici. Mou určitě ano. Zatím jsme schválili tohle, tak zatím to je takhle, ale říkám, zatím 
budeme pokračovat v přípravě toho původního záměru a budou-li nějaké další informaci, 
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které budou hodně optimistické, tak je možnost ještě o tom jednat. Jurenka – já vycházím 
jenom z toho, že když na to měli bejt místní peníze, na který nemáme, tak jsme chtěli bejt 
spíš opatrnější. Aspoň z mého pohledu. Ale tím, že se to nějakým způsobem odsouhlasilo v 
této výšce a bude se na to brát úvěr, tak v tom úvěru a v těch splátkách si myslím, že to 
navýšení a rozšíření o wellness by zas tak špatný nebylo, ale hlavně říkám, byla by tam ta 
přidaná hodnota pro ty občany, která tam v současné době není. Proto jsem se k tomu chtěl 
vrátit, a proto jsem to chtěl říct nahlas ještě jednou. Děkuju. Kolkop – já jsem se chtěl zeptat, 
týká se to taky bazénu. V rozpočtu na provoz ZŠ Palackého jsem nikde neviděl úsporu v 
provozních nákladech na bazén a já mám pocit, že jste říkali, že je to ročně 1,4 milionů nebo 
se pletu? Vágner – v tuto chvíli nejsem schopen se k tomu vyjádřit přesně, nemám ty čísla 
před sebou. V tabulkové části v našem rozpočtu při detailnějším pohledu je určitě úspora za 
plyn nějaká částka. Kde došlo k navýšení v této chvíli nedovedu, některý ty položky se 
navýšily, ale u spotřeby plynu tam došlo ke snížení z důvodu tedy provozu bazénu. Co se 
týká zaměstnance, tak jsme s městem domluveni tak, že tento zaměstnanec, vzhledem k 
tomu, že nebudeme mít z úřadu práce zaměstnance na údržbu, tak a vzhledem k tomu, že 
pan Vermousek je odborník tady na tuto činnost, už to dělal kdysi tady na městském bazéně 
bazénstu, tak že by bylo nevhodné ho ztratit, takže v tuto chvíli bude mít změněnou pracovní 
smlouvu na jinou činnost, tedy na údržbářskou a nějakou pomocnou činnost, přesně nevím, 
jak je to formulováno. K určitému snížení tam došlo. Vy když se prodíváte na rozpočet jako 
celkový, tak myslím si, že tam nějaká změna není, ale co se týká jednotlivých položek, tak 
úspora plynu tam nějaká je. Teďka nedovedu vyčíslit kolik to je. Martínek – už jsem se radši 
ani nechtěl k bazénu vyjadřovat, protože mě to málem stálo zdraví, minule jsem musel 
předčasně odejít a léčil jsem se z toho několik dní, ale nicméně teda jen fakticky. Byl jsem ve 
Vysokým Mýtě, jinak potvrzuju v zásadě, protože z jiných informací mám v zásadě totéž, 
bohužel v tom roce 2016 jsme se o to vehementně ucházeli, ale nebyli jsme vybráni a 
nakonec to dopadlo, jak to dopadlo. Ale myslím si, že nejrozumnější je srovnání Vysoký 
Mýto, protože to je teď investice, která byla. Tak chceme-li hovořit o Wellness, tak ve 
Vysokým Mýtě stálo wellness 30 milionů korun. Aby to bylo wellness pro občany, nikoli jedna 
nějaká jednotlivost, ale aby to bylo wellness v tom pojmu wellness. Rekonstrukce 25 m stála 
100 milionu korun a ještě není celá, protože ještě tam budou nějaký zateplovací práce. 
Takže celkově je to vyjde ještě plus mínus nějaký dejme tomu do 10 milionů korun. Takže 
celkový náklad na rekonstrukci toho bazénu se bude pohybovat někde mezi 130 – 150 
miliony korun. Plus eventuálně oni ještě uvažují o něčem dalším, ale to už se o tom 
nebavíme vůbec. Pokud se týká provozních ztrát, tak dlouhodobě se ta ztráta ve Vysokém 
Mýtě pohybuje kolem 5 milionu korun ročně, což je zhruba částka, která jak jsem si zjišťoval 
u jiných bazénů podobného typu, tak je obvyklá prakticky všude. A oni přistoupili k té 
rekonstrukci nebo k tomu wellness proto, aby právě ta ztráta se zmenšila, protože potvrdili 
mně, že pokud se týká využití bazénu jako takového, kterej je mimochodem skvělej, tak když 
by odpočítali školy a organizovanou činnost, tak zájem je prakticky minimální. Proto 
investovali 30 milionů do toho, aby tam lidi chodili. Pokud tady bude skutečně školní bazén, 
tak je nepochybné, že nás bude stát ta rekonstrukce, tak aby to zcela vyhovovalo školní 
tělovýchově a eventuálně organizované tělovýchově s možností přístupu veřejnosti, která 
bude chtít plavat, tak se dostaneme do té částky zhruba těch 30 milionů korun, tak pokud se 
to udělá pořádně, tak máme vystaráno na nějakých zase 25 let. A to samý je v tom Vysokým 
Mýtě mimochodem, který bylo stavěný nadprůměrně dobře, i když to byla stavba v akci zet. 
A přesto, že tam byla údržba, tak ten bazén po těch 25 letech dosloužil. Oni uvažují, že 
pokud ta rekonstrukce bude teď provedena minimálně stejně dobře jak byla tehdy, tak mají 
takovou ideu, že by jim to mohlo nějakých těch 25 – 30 let vydržet, než do toho budou muset 
dávat další velké peníze. Ono to souvisí s celou záležitostí těch agresivních věcí, který tam 
jsou, takže toto jsou prostě reálná čísla nijak nezkreslená, jak to asi tak zhruba vypadá. 
Mačát – já ještě aby nedošlo k nějakýmu nedorozumění, že máme čas se ještě rozhodnout, 
jaká varianta to bude, to tak není. My jsme se o variantě rozhodli, je schválená varianta 
rekonstrukce školního bazénu, který bude i nadále sloužit jako školní bazén pro školní výuku 
s tím, že tam nebudou žádné další prvky wellness nebo něco takového. Bude jenom 
organizačně umožněno, aby ta organizovaná veřejnost, tzn. nějaké spolky, skupiny atd. 
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mohly navštěvovat bazén i o víkendu, což zatím teda není. Takže taková varianta je 
schválená. V rozpočtu je schválena částka na zpracování projektové dokumentace té 
nejvyšší úrovně a my máme jenom možnost se ještě rozhodnout, jestli dáme žádost o dotaci 
nebo ne. Ale už na tuto variantu. Varianta je rozhodnutá. Pokud by se měla ještě znova 
přehodnocovat, tak se k tomu musíme teda vrátit. Ale to bysme museli udělat hodně rychle, 
protože ten projekt něco stojí a bylo by to zbytečný, aby se teď dělala projektová 
dokumentace na jednu, a pak jsme řekli, že chceme jinou. Taky to jde samozřejmě, ale jsou 
to zbytečně vynaložený prostředky. Takže my jsme se domluvili s panem Kytýrem a s panem 
Jurenkou dneska na tom jednání, že budeme pokračovat na těch krocích zejména 
zpracování projektové dokumentace někdy v létě se budeme informovat vzájemně, jestli je 
možnost žádat o dotaci, jestli je ta výzva konkrétnější, pokud by byla, a šance byla získat 
dotaci, tak je možné, že bysme oddálili tu vlastní rekonstrukci. Ale dokumentace veškerá by 
měla být připravena. Ono i pro tu dotaci bude nutná. Takže to jsem chtěl jenom upřesnit, aby 
nedošlo k nedorozumění.  
Jurenka – chápu to taky tak přesně jak to říkáte, že je to schválený, nicméně jsem chtěl říct, 
že když jsme to schvalovali, tak jsme se nebavili o financování a teď když už víme, že to 
budeme financovat úvěrem, tak že to je možná i trošku jinej úhel pohledu na celou 
záležitosti, i když už to teda tak je, protože tam nemáme tu přidanou hodnotu pro ty občany. 
Proto jsem o tom chtěl znovu mluvit. I když to je všechno schválený. Jen tak na zamyšlení 
no.  

Mačát – já si teda myslím, že jsme tam to financování měli napsaný, ale nechci se o to přít a 
není to podstatné, ale bylo tam myslím řečeno, že to má být z úvěru. Ale to je jedno. Spíš si 
musíme říct, co chceme teda.  

Starosta – děkuji za vysvětlení.  

Kolkop – já bych se s dovolením ještě jednou vrátil k tomu mému dotazu na studii v lokalitě 
Hřebečské. V roce 2017 jsme žádnou takovou akci neschvalovali a to samé platí o provizoriu 
z prosince. Takže můj dotaz zní, na základě čeho se tahle studie objednávala? 

Starosta – já teď na to nejsem schopen odpovědět. Na dotaz bude odpovězeno písemně, my 
to dohledáme.   

Vágner – ještě na doplnění předcházející otázky na mě. Provozní rozpočet je sestaven tak, 
že škola pronajímala třeba bazén, tělocvičny atd., takže dlouhodobě v tom rozpočtu škola 
počítá i s těmito příjmy a v tuto chvíli je výpadek třeba 200-300 tisíc za ten pronájem. Takže 
to je další částka, která o tuto částku má škola méně.  

Konec 17:00 
 
V Moravské Třebové 19.03.2018 
Zapsala: Bc. Petra Odehnalová 

 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Milan König  Miroslav Jurenka 

  
 


