
 

 

Město Moravská Třebová  

1 

Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne  25. června 2018 od 15:00 

hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni: 18 členů ZM (dle prezenční listiny), tajemník MěÚ 
 
Omluveni: Ing. Mička, Ing. Maixnerová, Ing. Jílek  
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Odehnalová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 817/Z/250618 - 851/Z/250618 
 
Návrhová komise: J. Odehnal, M. Horáková, Ing. Ošťádal 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Kolkop, Mgr. Bc. Bártová 
 
 
Tisk č. 1 - Pozvánka, program jednání zastupitelstva města 
Starosta – v úvodu proběhne složení slibu nového člena zastupitelstva. 10.05.2018 
jsem obdržel písemnou rezignaci pana doktora Josefa Ošťádala na mandát člena 
zastupitelstva města Moravská Třebová za stranu ODS. Novým členem 
zastupitelstva se stal první náhradník za ODS Ing. Pavel Charvát. Tímto ho žádám, 
aby složil slib člena zastupitelstva podpisem pod jeho znění.  
Slib člena ZM Ing. Charváta 

Charvát – asi mě všichni znáte, nemusím se představovat. Chtěl bych říct, že Pepa 
Ošťádal je opravdu těžce nemocný, myslíme si, že by ten mandát už nemohl 
vykonávat. My jsme tu funkci zastupitele v podstatě z nějaké piety nechali dva tři roky 
ležet, ale v tom předvolebním roce je důležitý, aby zde na zastupitelstvu zněly i 
názory ODS. Proto jsem ten mandát přijal.   

Starosta – přeji hodně úspěchů a osobně si přeju dobrou vzájemnou spolupráci.  

Starosta - tisk č. 18 předřadit na úvod, až se dostaví pan hejtman.  

  
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 817/Z/250618 
 
Pro volí - 16 
Přijato usnesení č. 848/Z/250618 
Pro volí - 16 
Přijato usnesení č. 849/Z/250618 
 
 
Tisk č. 2 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 06.06.2018 
Pro bere na vědomí - 17 
Přijato usnesení č. 836/Z/250618 
 
Tisk č. 3 - Jednání finančního výboru zastupitelstva města 
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Kolkop – dovolte, abych k tomu měl dvě věci. Jedna technická, dočetl jsem se tady, 
že jsem nebyl přítomen, což je pravda, ale já jsem se panu Jurenkovi omlouval ten 
den, proto bych předpokládal, že tam budu mít za svým jménem taky omluven 
napsáno, ale to je detail. Druhá věc je, co jsem se dočetl na straně týkající se odvodu 
porušení rozpočtové kázně, kde tam pan Mačát cituje nějaké věci. Já s tím zásadně 
nesouhlasím, jsou to polopravdy a v podstatě lži. Chci, aby to bylo uvedeno v zápise. 
Děkuji. 
 
Starosta – já k tomu nemám co dodat. Je to zápis z jednání, kde si každý mohl říct, 
co uznal za vhodné a potřebné ze svého hlediska. Že se to nelíbí, to je věc další.   

Mačát – já jsem na tom jednání byl jako host a vyjádřil jsem se k těm pokutám nebo 
odvodům, které jsme museli zaplatit za ty projekty v minulosti. Ty projekty sahaly až 
do té minulosti, kdy vy jste byl pane Kolkop na radnici a řídil odbor regionálního 
rozvoje. A do té doby padaly dvě sankce. Jednak to bylo za ochranné hrazení na 
Hřebečských důlních stezkách, kde nám napadli výběrové řízení, že ten co vyhrál 
prokázal kvalifikaci ne jako s. r. o., ale jako fyzická osoba. To já považuju za formalitu 
a říkal jsem tam, že to nevidím jako váš prohřešek. Na rozdíl od druhé sankce, která 
byla za změnu materiálu na těch tabulkách na Hřebečských důlních stezkách, kde 
rozhodně odbor, který jste řídil, je odpovědný za to, že se to neprojedná s 
poskytovatelem dotace. Jestli to je lež, jak vy tvrdíte, nebo ne, to se můžeme k tomu 
vrátit, můžeme si to probrat detailně. Já to tak vidím, že odbor, pod který to patří, a 
jsou tam nedostatky, a toto je fakt nedostatek, to se podle mého názoru dalo uhlídat, 
tak za to může vedoucí odboru.  

Kolkop – já jenom připomenu, že VŘ a dotační management dělal Ing. Andrej 
Kašický. To nešlo vůbec přes náš odbor. Takže ten byl zodpovědný za to, že to 
nebylo nahlášeno.  

Mačát – znovu opakuji, že co se týče výběrového řízení, tak já jsem na vaší straně, 
tam si myslím, že jsme to dostatečně konzultovali a podle našeho názoru se to 
provedlo dobře, ale co se týče té realizace HDS, kde byly nedostatky tím, že se 
zaměnil materiál a nebyla o tom žádná zmínka směrem k poskytovateli dotace, 
nebylo to s ním projednáno, tak to je nedostatek, který se musel uznat, že je to chyba 
na straně odboru regionálního rozvoje. Čili ne VŘ, to co dělal pan Kašický, ale to 
vlastní provedení toho projektu.  

  
Pro bere na vědomí - 15 
Přijato usnesení č. 837/Z/250618 
 
Tisk č. 4 - Změna ve složení zastupitelstva města 
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 838/Z/250618 
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 839/Z/250618 
 
Tisk č. 5 - Výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města bez nároku na 
odměnu  
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 840/Z/250618 
Pro stanovuje - 18 
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Přijato usnesení č. 850/Z/250618 
 
Tisk č. 6 - Stanovení počtu volených členů zastupitelstva města Moravská Třebová 
na volební období 2018 - 2022 
Pro stanovuje - 18 
Přijato usnesení č. 851/Z/250618 
 
Tisk č. 7 - Návrh na vydání Změny č. 2 územního plánu Moravská Třebová 
Kolkop – mohu poprosit o vysvětlení, co je to politika územního rozvoje?  
 

Martínek – politiku územního rozvoje vytváří stát a zásady územního rozvoje jsou 
název pro krajský, politika územního rozvoje celostátní a územní plány jsou potom 
pro jednotlivý obce.  

  
Pro schvaluje - 16 
Přijato usnesení č. 818/Z/250618 
Pro schvaluje - 16 
Přijato usnesení č. 819/Z/250618 
Pro ukládá - 16 
Přijato usnesení č. 847/Z/250618 
 
Tisk č. 8 - Závěrečný účet a rozbor hospodaření Města Moravská Třebová za rok 
2017 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 820/Z/250618 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 821/Z/250618 
Pro bere na vědomí - 17 
Přijato usnesení č. 841/Z/250618 
 
Tisk č. 9 - Účetní závěrka města Moravská Třebová za rok 2017 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 822/Z/250618 
 
Tisk č. 10 - Singletracky v Moravské Třebové - zapojení města do další etapy 
Kolkop – já bych se chtěl jenom zeptat, co byla předešlá etapa, když tohle je další 
etapa?  
 
Starosta – pokud mě paměť neklame, tak první etapa byla, pokud se to dá nazvat 
etapou, tak první pokus nám spadnul, protože byly problémy na straně polské s 
podmínkami dotačního titulu. Takže to je v podstatě druhý pokus.  

Mačát – v tom tisku je to napsaný, ten první pokus byl neúspěšný, protože byly 
nějaké nedostatky na straně polských partnerů. Potom se realizovala druhá etapa, 
do které my jsme se nezapojili, nebo druhej projekt, tam jsme se nezapojili, protože 
to bylo omezený investičně a teď se teda připravuje pokračování té předchozí etapy, 
čili je to druhá etapa toho druhého pokusu. Když to teda řeknu takhle zamotaně.  

Pro schvaluje - 14 
Přijato usnesení č. 823/Z/250618 
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Tisk č. 11 - Poskytnutí daru  - Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.  
Pro schvaluje - 12 
Přijato usnesení č. 824/Z/250618 
 
Tisk č. 12 - Rozbor hospodaření města k 30.04.2018 a návrh rozpočtových úprav 
Kolkop – já popravdě nerozumím jedné položce v těch úpravách, a to soutěž o návrh 
na řešení koncepce Udánský kopec. Pokud si vzpomínám, asi to pořád platí, město 
má nějaký zásobník projektů a v tom zásobníku je zpracovaná urbanistická studie 
toho kopce. Takže netuším, proč tahle položka je znovu v rozpočtu.  
 
Mačát – my jsme na základě rozhodnutí zastupitelstva obsadili funkci městského 
architekta, který shledal tu studii jako ne příliš dobrou a doporučil, abychom formou 
soutěže o návrh nechali zpracovat novou studii. Takže z toho jsme vyšli a dneska 
jsme ve stavu, kdy se finalizuje zadávací dokumentace pro tu soutěž o návrh. Je 
jmenovaná porota z významných architektů a ten termín by pan Netolický musel říct, 
já si ty termíny nepamatuju, kdy by měl být hotov ten návrh.  
 
Netolický – je to tak, že jak bylo popsáno panem místostarostou, městský architekt ji 
shledal jako nekvalitní a neadekvátní kvalitě té lokality, mimo aktuální trendy atd. 
Proto je zastupitelstvu navrženo, aby v rámci rozboru hospodaření byla vyčleněna 
částka na soutěž o návrh podle zákona o veřejných zakázkách. Tato soutěž je 
specifická v tom, že se účastní česká komora architektů, která dokonce má většinu v 
té porotě, která v podstatě bude rozhodovat o těch návrzích. Ten harmonogram 
vypadá tak, že pokud bude tato položka schválena v rámci předloženého materiálu 
zastupitelstvem města, bude následně radou města vyhlášeno zadávací řízení, které 
má specifický průběh i název soutěž o návrh a v souladu s ustanoveními příslušnými 
české komory architektů, ta soutěž bude vyhlášena, proběhne, v měsíci září by se 
měla porota sejít nad těmi návrhy a měla by je posoudit. Je tam i funkce sekretáře té 
soutěže a záleží, jak moc budou mít dotazů a jaký bude přesný další vývoj těch 
jednotlivých setkání té poroty. Předpokládá se, že by ten vítěz měl být známý do 
konce roku.  
 
Kolkop – já bych na to navázal, chtěl bych se pana Netolického zeptat, jestli může 
vysvětlit, co je aktuálně trendy? A pak mi to přijde načasovaný jakoby špatně, 
protože k čemu to bude sloužit? My nemáme ani projekt na územní ani na stavební 
řízení vodu, kanalizaci, komunikace a budeme řešit, jak bude vypadat kopec v 
zastavěnosti.   
 
Netolický – já jsem nehovořil o tom, že je to z mého pohledu špatně, tady zaznělo, že 
to posuzoval člověk, který té věci rozumí, má důvěru města a radnice, městský 
architekt, a ten já jsem ho tady pouze citoval, pokud byste chtěli někdo znát detailní 
odůvodnění, tak on ho zcela jistě odpoví. Ale takový dotaz tady on nikoho z vás 
nevzešel během přípravy materiálu pro zastupitelstvo města, čili nedokážu říct.  
 
Starosta – já k tomu jenom dodám, že není od věci se přímo zeptat pana architekta. 
Protože jak říkal kolega Netolický, skutečně má naši maximální důvěru, proto jsme si 
ho vybrali, aby nám tyto věci doporučoval a připravoval.  
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Charvát – já teda ne k tomuhle detailu, ale jenom jsem chtěl říct, že tak jak jsem 
nesouhlasil vůbec s rozpočtem na letošní rok, tak tahle ta změna v tom nedělá 
nějaký posun tam, kde bych to viděl já, proto prostě nebudu hlasovat pro. Já jsem to 
vlastně řekl i na finančním výboru. I když tam ten můj názor byl přehlasován. Pokud 
by pan místostarosta Mačát chtěl pak detailní nějakou diskuzi, co mně strašně vadí, 
tak to někde můžeme rozebrat.  
Mačát – já jsem také na finančním výboru panu Charvátovi řekl, že nemám rád, když 
někdo nesouhlasí nebo je proti a neřekne, co by se mělo udělat, aby byl pro. Tzn. 
žádný návrh nikdy nepadl. Jestli máme vypustit třeba atletický stadion a místo toho 
udělat něco jinýho, nebo spíš jsem měl pocit, že pan Charvát říká, že toho děláme 
moc, abychom toho dělali míň. Prostě tomu nerozumím. Takže rád bych si to někdy 
vyslechl, ale pan Charvát řekl, že jedině až po volbách, takže je to asi nějaká tajná 
zbraň, se kterou ODS půjde do boje.  

Charvát – no zřejmě před bojem nemůžeme vystřílet všechen prach. Ale mimo 
mikrofony ti rád řeknu, co si myslím.  

Kolkop – možná příště, když budeme mít na programu takový bod, jestli by pan 
architekt mohl být účasten a dovysvětlit nám to.  

Starosta – nevidím v tom žádný problém, proč by tady neměl být.  

Mačát – tak dneska je to jedna položka rozpočtu, takže jsme pana architekta nezvali, 
ale zcela jistě můžeme zařadit tento bod a prezentovat celou tu věc na 
zastupitelstvu. Je pravděpodobné, že bude schváleno mimořádné zastupitelstvo 
23.07., abychom schválili smlouvy s krajem na tu výstavbu nemocnice a na převod 
pozemků atd., takže když už se sejdeme mimořádně a budete tomu chtít věnovat ten 
čas, tak se můžeme bavit třeba o této problematice nebo nějaké jiné. Určitě jste 
informováni o tom, že kromě této soutěže o návrh se teď dokončila studie lokality na 
Hřebečské na výstavbu bytových domů. A já jsem přesvědčen o tom, že by to bylo 
zajímavé téma, abychom to prezentovali na zastupitelstvu tady tyto rozsáhlejší 
projekty. A vedly k tomu diskuzi samozřejmě. Teď asi ten proces soutěže o návrh asi 
přerušovat by nebylo dobré, ale určitě potom ten průběh předkládání toho návrhu a 
posouzení toho vítězného návrhu bych rád, aby to projednalo zastupitelstvo.  

Kolkop – v této návaznosti bych doporučil ten bod vyjmout z té úpravy a posunout to 
na to mimořádné ZM. To je protinávrh.  

Mačát – toto bych nedoporučoval teda vzhledem k té situaci, která je. My 
potřebujeme velmi rychle nabídnout zájemcům další pozemky pro výstavbu 
rodinných domů, potřebujeme bytovou výstavbu prostě urychlit. Takže nějaké 
odkládání tady z tohoto důvodu, který tady padnul, nepovažuju za šťastné.  

Kolkop – reálná doba, kdy by se daly nabídnout tyto pozemky je stejně nejdříve za 
dva roky, takže není kam spěchat.  

Starosta – pokud by to měly být dva roky, tak se to tím, co jste navrhoval, ještě 
prodlouží o další část.   

Kolkop – protinávrh vypustit z rozpočtové úpravy bod řešení Udánského kopce – pro 
5, proti 7, 6 se zdrželo  

Pro schvaluje - 14 
Přijato usnesení č. 825/Z/250618 
Pro bere na vědomí - 14 
Přijato usnesení č. 842/Z/250618 
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Tisk č. 13 - Zpráva o přezkoumání hospodaření a ZÚ 2017 DSO Českomoravské 
pomezí 
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 843/Z/250618 
 
Tisk č. 14 - Návrh občanky města na přejmenování ul. Marxovy 
Kolkop – padl nějaký návrh na přejmenování ulice, jak by se měla jmenovat?  
 
Starosta – domnívám se, že ne. Pouze se občance nelíbí ten titul Marxova ulice. My 
jsme to probírali na vedení města, v radě města, rada také samozřejmě 
nedoporučila. Protože ty problémy, který by nastaly těm lidem, kteří tam bydlí a 
podnikají, to si umíte asi domyslet většinou. 

Martínek – já bych teda nekladl Karlu Marxovi za vinu věci, na kterých vinu rozhodně 
neměl. To bychom pak mohli jít do absurdit jiných filozofů, jak byly zneužity jejich 
díla. Nicméně druhá věc je, že samozřejmě ten název té ulice integrálně do historie 
města nepatří. Na druhé straně je třeba říct, že když chci navrhnout něco změnit, tak 
musím navrhnout za co. A druhá věc, o které by mělo asi až příští zastupitelstvo 
uvažovat, je to, že tady máme lidi, který se o město zasloužili zcela zásadním 
způsobem, v podstatě ho vybudovali, ať už se to jmenuje Ladislav z Boskovic nebo 
Ladislav Velen ze Žerotína, a nemáme po nich pojmenováno vůbec nic. Zatímco 
náměstí se měnilo, tak možná že by stálo, pokud vůbec k tomu přistoupíme, protože 
souhlasím s tím, co tady říkal starosta, že samozřejmě ta změna vždycky znamená 
trošku problém pro podnikatele a pro místní. Na druhé straně pokud bychom k 
něčemu měli přistupovat, tak bychom fakt se měli zabývat i tou otázkou, jestli ti dva 
nejvýznamnější lidi, který se zasloužili o vznik Moravské Třebové jako takové, by 
tady neměli mít alespoň něco. Adekvátní, já si nemyslím, že Marxova ulice je ta, 
kterou bychom za jednoho z nich měli pojmenovat.  

Starosta – já jsem samozřejmě sám za sebe mohl říct další myšlenky podobné, ale 
to jsem si odpustil, protože to je řeč odnikud nikam. Souhlasím s tím, že kdyby se k 
tomu přistoupilo, tak by to mělo být za okolností, které jsou velmi významné a z 
důvodu nějaké významné osoby. Poslední změna byla tohoto druhu v 90. letech 
tuším a od té doby teda ne. My jsme akorát zavedli nové ulice některé, jako Na Písku 
a podobně, protože bylo třeba pojmenovat nově vzniklé skupiny domů atd. Takže jak 
to říká pan kolega Martínek, pokud ano, tak z důvodu zvláštní hodného zřetele.  

Kolkop – věřím, že paní občanka to myslela dobře, a proto bych nebyl tak striktní tím, 
že to neschválíme. Možná bych doporučil odložení tisku a ještě se k tomu vrátit. 

Starosta – osobně mám za to, že odložení nic neřeší.   

Pro odložit – 4, proti 7, zdrželo se 7  

  
Pro neschvaluje - 13 
Přijato usnesení č. 835/Z/250618 
 
Tisk č. 15 - Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků v přípravné třídě Základní školy 
Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy pro školní rok 2018/2019 
Charvát – možná moje připomínka plyne z toho, že jsem tady novej, možná nevím 
úplně detailně, co se ve městě děje, ale mně ten materiál zpočátku připadal 
normální, tak udělujeme nějakou výjimku, ale pak jsem chvilku studoval rozpočet, 
pak jsem chvilku studoval vlastně co tady v tom městě máme za školství. A já se 
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zeptám asi paní ředitelky, jakou vůbec máte vizi s touto školou. Teď je to, když si 
vezmu tenhle materiál a ten druhý materiál, kterej tam následuje, asi tři čtvrtě milionu 
korun, že máme doplatit na mzdách. Kolik doplatíme za rok, kolik doplatíme za dva 
roky a co s tím jako ředitelka jste vůbec schopná udělat.  
 
Starosta – já si dovolím k tomu něco říct. A spíš než paní ředitelka, by se měla 
vyjádřit Ing. Buriánková, protože odpovídá za školství. Ale paní ředitelce nebráním se 
vyjádřit samozřejmě. Já jenom skutečně musím říct, že dotaz tvůj vyplývá z 
neznalosti, protože v roce 2015 jsme nechtěli spojit školy. Zastupitelé schválili model 
tří škol zachovat. Tzn. že jsme byli  srozuměni s tím, že nás to něco bude stát. Nejde 
jen o přípravnou třídu, jde i o školu jako takovou. Tzn. včetně investic na opravy, 
údržby apod. To nejsou malý peníze, to samozřejmě tak je. Nicméně takhle jsme to 
chtěli, tak to takhle máme. Teď se objevuje nový model, má platit nový model 
financování, který bude významně příznivější, než ten stávající, a měl by být od 
01.01.2019. Takže osobně se domnívám, že do té doby už to nějak musíme vydržet. 
Nedá se svítit. Ale znovu říkám, že to byla vůle zastupitelstva. To nebyla vůle 
jednoho člověka.  
 
Martínek – já bych chtěl podotknout, že já jsem dlouhodobě pro to, aby organizačně 
tady bylo jedno vedení škol, ať už budou v jedné, dvou nebo třech budovách. To je 
ad 1. Nicméně myslím, že minimálně dvakrát nebo třikrát mi tady tu koncepci 
neschválilo zastupitelstvo. Dneska sice v zásadě nápad je to dobrý, ale odpověď 
dnes nemá smysl, protože ta škola je v téhle chvíli funkční, ty děti se tam přihlásily, 
takže nemůžeme řešit nic jiného, než tady tuhle věc schválit. Ale do budoucna 
samozřejmě je otázka jak hospodařit s finančníma prostředkama, a pravděpodobně 
to bude další zastupitelstvo, které se k tomu bude muset znovu vrátit, protože 
samozřejmě to není o téhle škole, ale je to o celkovém počtu dětí ve městě a o tom, 
jak racionálně vynakládat finanční prostředky. Potom organizační struktura, jestli je 
školství u nás při té stávající situace má mít jednoho dva nebo tři ředitele, to je druhá 
otázka. Není to na tento tisk, protože v tomto tisku musíme vyřešit aktuální situaci 
školy, která má nějaký děti. Je to na složitější debatu, které já už se teda 
nezúčastním, ale svůj názor tady říkám už několik let. A zatím k tomu zastupitelstvo 
nikdy nemělo odvahu, když to takhle řeknu.  
 
Starosta - já si to taky myslím, že nám scházela odvaha do toho vletět a nějak se 
rozhodnout. Zvítězila verze jaká je a už toho půl roku nějak musíme ustát.   
 
Buriánková – já bych se k tomu také ráda vyjádřila. Ano, rozhodnutí o tom zachovat 
tři základní školy ve městě vzešlo ze stávajícího zastupitelstva města, je otázkou, co 
řeší změna ve vedení a sloučení pod jeden subjekt. Ale to jsme také řešili. Já bych 
se spíš bavila o tom, co nás ve školství čeká. Pokud ta situace bude taková, tak jak 
je teď nastaveno financování regionálního školství, ta situace zejména, ale ne jenom, 
všech základních škol ve městě, ale i ZŠ Čs. armády, se významně zlepší finančně, 
co se týká mezd na pedagogy. Pokud ten koncept tak jak je schválen bude spuštěn a 
zatím k tomu všechno směřuje. Směřuje to sice s nějakým odkladem, ale zatím 
nejsou informace o tom, že ta reforma regionálního školství by neměla být spuštěna, 
ať už v mateřských školách nebo v základních školách, tam je řešeno to, že je určitý 
počet dětí ve třídě, tam to, že máme méně dětí, není tak likvidační, jako za 
stávajícího normativu. Ukazuje se také v průběhu času, že to zapojení dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami, tak jak bylo nastaveno v rámci toho inkluzivního 
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vzdělávání, se samozřejmě výrazně lépe realizuje ve škole s malým počtem dětí, 
takže v podstatě tato základní škola se stává základní školou, která má na celkový 
počet žáků nejvíce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a samozřejmě tam ta 
péče pro tyto děti je zajištěna jednodušeji a lépe, protože se začleňují do menšího 
kolektivu než v kolektivech ostatních dvou základních škol. Takže se nám ty školy 
nějakým způsobem profilují, zaměřují se určitým směrem a to si myslím, že by mohla 
být cesta do budoucna. Samozřejmě je věcí rozhodnutí zastupitelstva města jakým 
způsobem budeme směřovat základní školství ve městě, ale přínos přípravné třídy je 
podle mě neoddiskutovatelný, ty pokroky, které ty děti udělají v rámci té přípravy na 
školní vzdělávání, jsou tak výrazné a tak oceňované těmi rodiči, že si myslím, že by 
byla škoda zrušit přípravnou třídu tím, že bychom neudělili tu výjimku. Tolik za mě.  
 
Charvát – já se omlouvám paní ředitelce. Normálně jsem teď pochopil, že mým 
diskuzním partnerem je paní Buriánková. Já jsem to řekl na začátku, já jsem tady 
novej, já jsem doopravdy školství v MT nesledoval. Takže já chápu, že tady musíme 
mít školu, která se bude zabývat těma řekněme problematičtějšíma žákama. Akorát 
prostě tři čtvrtě milionu mi připadalo lidově řečeno ranec peněz. Jestli to bude mít 
nějaký vývoj od příštího roku a je to příznivější, no tak proč ne. Takže teďka vím, že 
se mám obracet na paní Ing. Buriánkovou. V pořádku, děkuji, všechno jste mně 
vysvětlili.  
 
Šafaříková – já bych se ale také ráda vyjádřila. Sice zopakuju asi to, co teď zaznělo, 
ale ta strategie školství byla nastavena v roce 2015. Už v roce 2015 jsme čekali, jestli 
vznikne nějaké řešení, ať už to bude jednotné vedení, nebo spojování škol. Ten 
současný vývoj je negativní, ale bohužel byl předvídatelný. Byl předvídatelný už v 
tom roce 2015. Ono se stačilo podívat na čísla narozených dětí a na čísla dětí, které 
půjdou do prvního ročníku. Počet dětí, které nastupovaly do první třídy, výrazně 
poklesl v celém ORP loni a letos se bohužel zopakoval. To, s čím ta škola bojuje, to 
je něco, co opravdu je problémem asi posledních už spoustu let, a to je jakési stigma 
nebo jakási nálepka, které se ale bohužel zatím nedokážeme zbavit. A vzniklo to 
koncentrací tady těch problémových dětí do jedné školy. Že to nebylo dobře, to já 
vím taky, ale jak z toho ven, to je otázka. To neřeší bohužel ani spádové oblasti. Toto 
je něco, co nevím. Změna financování regionálního školství by měla být v definitivní 
podobě schválena 30.06. Počítá nejenom s PHmaxem jako takovým, který 
zohledňuje normativ, tzn. na počet žáků ve třídě, ale další dva PHmaxy, jeden z nich 
se bude opět dotýkat počtu žáků ve třídě, ale druhý bude výrazně zohledňovat právě 
podpůrná opatření, tzn. to, co je v naší škole zastoupeno nejvíce. Mělo by naběhnout 
od 01.01.2019, pokud naběhne v té podobě, v jaké je v současné době znám, tak 
naše škola se ufinancuje naprosto zcela sama.  
 
Bártová – já bych k tomu jenom pár slov. Jako bývalá ředitelka tady této školy hledím 
trošku se závistí, že tady tato škola dostává takové finance. Já jsem pracovala 
několik let s výjimkou, a přesto že to obec schválila, tak jsem v životě nedostala ani 
korunu. Nechci o tomto polemizovat, nicméně musím naprosto souhlasit s paní 
inženýrkou i s paní ředitelkou, protože ta škola už dávno byla nastavena, tak jak je. 
Tzn. inkluzivní vzdělávání, které třeba nechce o tom slyšet, ale prostě bude to. Já si 
myslím, že škola má v tomto městě svoje místo. A jsem tokový vizionář, počítejme s 
tím opravdu, že pokud nevzroste porodnost tady v tomto městě, tak ale určitě se nám 
zde dostanou zahraniční pracovníci, my už jsme tady několik takových rodin měli, a 
chodili na tuto školu a potom bude tato škola, která bude takovou záchytnou sítí, a 
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bude moct tyto děti vzdělávat. Oni nebudou umět jazyk, nebudou umět se pohybovat 
v tomto prostředí, nebudou mít návyky atd. Opravdu si myslím, že překonejme 
prosím vás tady tento rok a pan ministr nám slibuje, takže bych byla ráda a přiklonila 
bych se k tomu názoru, abychom to schválili.  
Martínek – já teda to, co se teď děje ve školství považuji za zločin na všech dětech. 
Nejenom na těch s nějakými problémy, ale i na těch ostatních. To vyjadřuji už 
dlouhodobě, stejně tak jsem minulou ministryni upozorňoval, že to bude stát velké 
peníze a až na moje neustálé naléhání tam dala aspoň těch 5 miliard, které se 
dneska ukazují jako úplně nicotné. Tzn. ono to bude asi 12 až více miliard ze 
státního rozpočtu, pokud se to bude mít realizovat. Myslím teď ta reforma, pokud 
vůbec bude, ta reforma financování, protože zajímavé je, že když jsem učinil dotaz 
na ministerstvo, aby nám řekli, co to udělá s jednotlivýma školama, protože děláte-li 
takovou reformu, tak si to musíte spočítat na každou školu. Protože není možné, aby 
na té reformě někteří vydělali nebo aby se to obrátilo. Ti, co neměli peníze, teď 
budou mít peníze a ti, co měli peníze, tak nebudou mít peníze. To bez přidání 
finančních prostředků není možné. To je ad 1. Druhá věc je, že samozřejmě školství 
není jenom o penězích. A je to taky o tom, co je pro ty děti potřebné nebo ne. Ale 
garantuju, že to co tady Dana při vší úctě, protože jí mám rád a vážím si jejích 
odborností, tak v tom, co tady řekla, to je úplný nesmysl. Pokud bude platit stávající 
systém, a pokud my nespojíme organizačně ty školy do jednoho celku, tak vám 
garantuju, že toto vám nikdo nepovolí. A naopak to bude předmětem neustálého 
ataku, kritiky a dokonce sankcí vůči městu. Abychom jednu ze tří škol vyčlenili pro 
problémové děti, to nepřipadá vůbec v úvahu. Absolutně to nepřipadá v úvahu ani v 
jedné koncepci. Nerozumím a nemám rád to, co se dělá se stávajícím školstvím, ale 
vyřešit to tím, že my vyčleníme jednu školu tady na tohle to, prostě nepřipadá v 
úvahu v žádné koncepci. Samozřejmě, že v koncepci, kdy je jedno zařízení 
organizační zařízení a v rámci toho dělat některé opatření, to už je jiná záležitost. To 
jsem tehdy v tom roce 15 taky upozorňoval. Takže je to samozřejmě na příštím 
zastupitelstvu, o čem bude hovořit. Samozřejmě peníze jsou velmi důležité i z 
hlediska toho, aby ti žáci dostali všechno, co dostat mají, tzn. aby ty školy byly ve 
stavu takovém, aby odpovídali 21. století ať už z hlediska své vlastní funkčnosti, tak 
také vybavení a je otázkou, na co město do budoucna bude mít a jak s těma 
penězma chce hospodařit. Ale není to jenom o penězích. Školství není jenom o 
penězích.  

Starosta – já jenom řeknu, že v roce 2015 jsme dokonce byli v Boskovicích, kde měli 
taky tři školy základní a sloučili je rok před tím, kdy si to pochvalovali, ovšem dneska, 
co mám informace, tak mají z toho hrůzu, pak mají z toho bolavou hlavu, nejenom 
zřizovatel, ale vůbec veřejnost a rodiče. Protože to má spoustu zádrhelů. Nemá cenu 
se o tom rozšiřovat. Koho to zajímá, nechť si odskočí do Boskovic se zeptat.  

Bártová – já jsem to chtěla pane starosto potvrdit. Ale já pořád nechápu, co by se 
vyřešilo tím, když by byl jeden ředitel. Na každé škole by se museli zřídit statutáři, 
aby mohli podepisovat vysvědčení, vyřizovat administrativu atd. Pakliže by byli 
statutáři, místo by byl jeden ředitel, dva nebo tři zástupci ředitele, a ti by museli být 
statutárními zástupci, a to se odvíjí plat. Neušetřili bychom ani finančně na tomto 
sloučení. V tomhle teda nevidím já vůbec žádný posun.  

Starosta – je to skutečně k zamyšlení a není to jednoduchý rozhodování.  

  
Pro povoluje - 18 
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Přijato usnesení č. 845/Z/250618 
 
Tisk č. 16 - Povolení výjimky z počtu žáků Základní školy Moravská Třebová, Čs. 
armády 179, okres Svitavy pro školní rok 2018/2019 
Pro povoluje - 18 
Přijato usnesení č. 846/Z/250618 
 
Tisk č. 17 - Dodatek č. II zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby 
města Moravské Třebové  
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 827/Z/250618 
 
Tisk č. 18 - Nemocnice následné péče Moravská Třebová 
Starosta přivítal hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického.  
 
Hejtman – dobrý den dámy a pánové, dovolil jsem si požádat pana starostu, abych 
mohl přijet na vaše zastupitelstvo, protože ta záležitost je skutečně velmi závažná a 
domnívám se, že by bylo dobré, aby některé věci zazněly přímo ode mne. To, že to 
je věc závažná, a že ta věc je asi i tématem vašich jednání, tak o tom se nemusíme 
asi přít, protože ty diskuze pochopitelně vnímám, a to nejenom ty, které se dějí v 
rámci samotné nemocnice, která je zřizována Pardubickým krajem, ale i v rámci 
města jako takového a zastupitelstva. To, že jsem viděl dokonce nějaký dopis na 
členy ZM psaný na stroji s odskakovanými některými písmenky, škoda že možná se 
autoři nepodepsali a možná je škoda, že nedošlo k tomu, aby byly i lepeny písmenka 
k sobě, protože takovýto anonym možná dá mnohem více práce, než odskakující 
písmenka na psacím stroji. Každopádně přesně to zobrazuje situaci, která je a akorát 
to podtrhuje závažnost dané situace. Já to zmiňuji záměrně, protože my jsme k tomu 
tématu přistoupili nikoli politicky, ale věcně. Já jenom stručně popíšu historii, která 
není plně veselí z mého pohledu a ani stávající ani přechozí vedení kraje, ani zdejší 
zastupitelstvo a zdejší vedení města nemohlo dělat nic jiného, než se postavit čelem 
k záležitostem starým více jak 24 let. My v podstatě nyní sklízíme to, co bylo zaseto 
počátkem 90. let, musíme najít nějaké pokud možno optimální řešení, které bude v 
zájmu všech zúčastněných stran. Já jsem se seznámil poměrně podrobně s 
dokumenty z roku 1994, kdy tehdejší zastupitelstvo těsně před volbami v roce 94 
rozhodlo o majetkoprávních úkonech a tyto majetkoprávní úkony vedly k tomu, že 
budovy poměrně nestandardním způsobem přešly z města na tehdy komanditní 
společnost a komanditní společnost sama o sobě ve své právní formě byla poměrně 
komplikovaná z hlediska toho, jaké možnosti mají jednotliví společníci a docela 
zásadním způsobem se i z právního hlediska lišilo postavení komplementářů a 
komanditistů. Město zůstalo jako společník, byť v postavení komanditisty, a proto 
nemohlo nic extra dělat, protože obchodním vedením nikdy nebyli pověření 
komanditisté, ale komplementáři. To, že potom došlo k transformaci na společnost s 
ručením omezeným je věc druhá. Po vzniku krajů kraj nadále zřizoval organizaci, 
která byla v nájemním vztahu a platila dohodnutý nájem a teprve počátkem tohoto 
roku, resp. koncem minulého roku začaly být signály ohledně toho, jak bude 
naloženo z hlediska vlastnického práva s jednotlivými objekty, které nebyly kraje a 
nebyly města. Zdůrazňuju, že kraje zůstala budova ředitelství a ambulancí, k tomu 
některé objekty technického charakteru, jako je jídelna, celý gastro provoz, kotelna, 
nicméně když jsme si analyzovali celou situace, tak jsme chtěli vědět, za kolik 
bychom byli schopni případně koupit staré objekty, v nichž sídlí rehabilitace, 
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laboratoř a LDN s 80 lůžky. Já jsem opakovaně, byť jsem laik, tak přece jen za ta léta 
opticky člověk vidí, co ty jednotlivé objekty vyžadují, a zúčastnil jsem se, a to 
nejenom já, ale i nově jmenovaný pan doktor Havíř jako ředitel zdejší nemocnice 
následné péče, detailní prohlídky a zjistili jsme, že pokud by cena a byla by jakákoliv, 
dosahovala desítek milionů korun, tak rekonstrukce daných objektů by desítek 
milionů dosahovala také a objekty jsou v takovém stavu, že bohužel by ta 
rekonstrukce musela být zásadní. Ve chvíli, kdy Pardubický kraj stojí před 
rozhodnutím zakoupit za nemalou částku a v tuto chvíli nemá cenu se přít, jestli by to 
byla částka odhadní Pardubického kraje, kde vycházela řádově na 22 23 milionů 
korun nebo částka, která byla původně požadovaná vlastníky a dosahovala až téměř 
trojnásobku, tak jestli by tam byl nějaký kompromis, tak přesto by to znamenalo, že 
bychom desítky milionů, a náš odhad byl v tuto chvíli řádově asi 50 milionů, museli 
dávat do celkové rekonstrukce daných objektů a upozorňuji, že by to byla pouze 
rekonstrukce starých objektů, to znamená, že bychom úplně komfortní řešení 
nenalezli, pouze bychom opravovali staré budovy. Když k tomu ale připočteme 
potřebu zdravotnické záchranné služby, která tady sídlí v té zatím krajské budově 
ředitelství v přízemí, kde má poměrně nekomfortní prosty a ty jsou rozmístěné po 
celém přízemí, by se dalo říci, zároveň naprosto nevyhovující garáže. Začali jsme s 
vedením města z podzimu, a to jsem ještě nevěděl o problému nemocnice jako 
takovém, řešit nové umístění záchranky. Zde se pohybujeme mezi 15 až 20 miliony 
korun z hlediska realizace nového objektu na pozemku, kdybychom stavěli na zelené 
louce, jakože v tomto případě se tato varianta hledala, protože opět hledat optimální 
řešení v rámci stávajících budov možné nebylo. Když k tomu připočteme nezbytnost 
realizace nového vytápění, a řešení té staré kotelny, která je v areálu, je to centrální 
kotelna pro objekty nemocnice, museli bychom řešit kotelny blokové, když k tomu 
připočtu i nějaká řešení gastro provozu, protože jsme stáli před realizací projektu na 
zateplení celé jídelny s kuchyní, tak to jsou všechno peníze, které když nasčítáte 
dohromady, tak dojdete k částce, která dosahovala, a to bychom, zdůrazňuju, se 
pohybovali ve stávajících objektech, kolem 120 – 130 milionů korun. Vzhledem k 
tomu, že tato částka nás překvapila, začali jsme hledat i další řešení. A dalším 
řešením pochopitelně bylo to, které se nabízí, a tj. umístění zcela nového objektu po 
dětské poliklinice, která byla v minulém roce zdemolována pro špatný technický stav, 
ale bezprostředně navazuje na celý areál stávající nemocnice a začali jsme se bavit i 
s vašimi zastupiteli, já na toto téma jsem se bavil nejenom s vedením města, ale i s 
těmi, kteří jsou v krajském zastupitelstvu, a to je pan kolega Jurenka a paní kolegyně 
Horská, zdali by bylo přijatelné řešení ohledně jednání o převodu tohoto pozemku na 
Pardubický kraj s tím, že by Pardubický kraj vybudoval nemocnici novou. My jsme 
nakonec na základě společné debaty schválili investiční záměr, tzn. chci zdůraznit, 
že to nebyla pouze vyjednávací strategie, tak jak někteří se domnívali, abychom 
tlačili vlastníky k nižší ceně. Ale byla to zralá úvaha, kdy každý pochopí, že ve chvíli, 
kdy se blíží rekonstrukce starých objektů s jejich zakoupením v podstatě výstavbě 
objektů nových, pak každý rozumný a řádný hospodář bude hledat variantu, která 
bude optimálnější i z hlediska budoucího provozu, a to je pochopitelně výstavba 
objektů nových nebo nového objektu. Podle zadání, které jsme schválili na radě 
kraje, tak zadání je specifikováno jako monoblok, který by měl obsahovat 3 x 30 
lůžek následné péče, tzn. o něco více, než je ten stávající stav, Zároveň by měla v 
objektu sídlit i zdravotnická záchranná služba a celé její zázemí opět s dostatečným 
komfortem. Zároveň by součástí měl být i gastro provoz a součástí zadání je i 
rehabilitace, která je nezbytná k tomu, aby nedošlo k poklesu poskytovaných 
zdravotních služeb pro obyvatele. My tento návrh vnímáme jako dobrý nejenom pro 
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Moravskou Třebovou, ale pro celý Pardubický kraj, protože ani ta stávající situace 
nám nevyhovuje. My jsme chtěli jednat o změnách stávajících nájemních smluv. 
Protože ve stávající smlouvě, která sice je formulována na dobu neurčitou, tak je 
tříměsíční výpovědní doba. Tříměsíční výpovědní doba je velmi krátká, když si 
představíte provoz zdejší nemocnice, a chtěli jsme naformulovat po vzájemné 
dohodě i třeba za cenu vyššího nájemného pro stávající vlastníky smlouvu na dobu 
určitou do doby, než bude objekt nové nemocnice převzat k užívání, zkolaudován a 
mohl by tedy sloužit veřejnosti. My jsme nedošli k tomuto řešení, takže do této chvíle 
platí smlouva původní, tzn. tříměsíční výpovědní doba. Protože zákon o veřejných 
zakázkách, tak jak je formulovaný, tak přináší jistá omezení, na druhou stranu v 
určitých situacích je možné využít i jednacího řízení bez uveřejnění tak, abychom 
urychlili celý proces, a my jej chceme urychlit tím způsobem, aby to přechodné 
období bylo co možná nejkratší. Zároveň říkám i narovinu to, že jsme pozastavili 
prodej objektů v Litomyšli, a tj. prodej vily Klára, odkud v těchto dnech se přesouvá 
LDN do areálu Litomyšlské nemocnice, a je to z toho důvodu, abychom měli i 
rezervní kapacitu pro případ, že bychom se nedohodli s vlastníky a oni nám dali 
výpověď. Protože si nedovedeme přestavit, že bychom o kapacitu, která zde je, že 
bychom o ni jako Pardubický kraj přišli. Bylo by to pochopitelně pouze na dobu 
přechodnou, tzn. na období, kdy by tady probíhala stavba. Nicméně ty kapacity my si 
musíme podržet, protože pokud bychom se zbavili vily Klára, pak bychom se i my 
dostali do situace, že bychom za určité situace přišli o lůžka následné péče, a 
protože jsou potřebná i z hlediska celého krajského zdravotnictví, tak takovou 
variantu si nedovedeme představit. S VZP, což je logická otázka, která by navázala, 
je toto domluvené, že v případě podmínek a situace hodné zvláštního zřetele, tak 
VZP by na dobu určitou akceptovala přechodné řešení. My ale přechodné řešení 
nechceme vůbec upřednostnit a vůbec si připouštět, protože si myslíme, že by to 
nebylo dobré pro pacienty a nejenom tady v Moravské Třebové, ale v celém regionu. 
Dokonce i situace vede k tomu, že tuto stavbu mírně upřednostníme před 
rekonstrukcí vnitrobloku Svitavské nemocnice, protože vnitroblok Svitavské 
nemocnice opět navazující na tu vstupní budovu, kde jsou urgentní obory, tak 
zdaleka nevyhovuje podmínkám 21. století. Určitě znáte jednotlivá oddělení a 
jednotlivé pokoje pro vícero pacientů, nicméně tady jsme v situaci, že opravdu 
musíme přistoupit k řešení, které bude rychlé. Co se stane, když se nedohodneme 
ani s Moravskou Třebovou. Jednak si myslím, že tak jak vám popisuji situaci, tak je 
opravdu velmi závažná, a bych rád, aby zastupitelstvo města vnímalo, že chceme v 
Moravské Třebové provozovat nemocnici, ale zároveň musíme najít vzájemné 
vyrovnání tak, aby z toho nebylo vítěze ani poraženého. Proto jsem si dovolil přijet na 
vaše zastupitelstvo osobně, jedu přímo z krajské rady, krajská rada mě k tomu 
zmocnila, abych vás informoval o tomto postupu a zároveň zítra je zastupitelstvo 
kraje, na které už jsou připraveny k předložení konkrétní smlouvy, které 
zastupitelstvo kraje v rámci majetkových záležitostí projedná. Myslím, že tak jak jsme 
věc rozjednali, tak je to podle mě logický postup, který by jednou pro vždy měl udělat 
tečku za majetkoprávními nesrovnalostmi, protože je to jediný případ v kraji, kde v 
případě zdravotnictví a nemocnice je provozovatelem jeden a druhý je vlastník a 
vzájemně nemají vůbec žádnou vazbu kromě těchto smluv. Ty situace je 
nestandardní po 24 let a myslím, že se nabízí v tuto chvíli tu věc vyřešit. Ještě 
doplním jednu věc, a to je finanční stránka. Protože financování a vývoj sdílených 
daní se v těchto letech vyvíjí velmi dobře a jsme schopni i jako Pardubický kraj 
poměrně solidním způsobem investovat, vytvořili jsme příslušnou finanční rezervu i 
na výstavbu tohoto objektu. Nemusí v dalších letech ta situace být takto příznivá. 
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Protože i signály o určitých možných ekonomických změnách se začínají objevovat 
už i ve stavebnictví, proto nemusí ta příležitost se opakovat a můžeme dospět k 
situaci, kdy se nepodaří věc vyřešit. Proto prosím rozumějte našemu postupu v tom 
smyslu, že chceme pomoci zdejšímu zdravotnictví a pomoci jak městu, tak 
samozřejmě nástupcům, kteří přijdou po naší samosprávě na Pardubický kraj, aby na 
ně nevypadli žádní kostlivci ze skříně. Tolik asi úvodní slovo, děkuji.   
 
Havíř – děkuji za to, že mám příležitost zde vystoupit. Pan hejtman asi řekl vše 
podstatné, řekl vše podstatné z pohledu vlastníka. Já bych se pokusil na tuto 
záležitost se podívat takovým trojím pohledem. Protože si myslím, že je to veskrze 
dobrá zpráva, a tuto zprávu se pokusím komentovat z pohledu zdravotníka, z 
pohledu ředitele a pak si troufnu na pohled občana Moravské Třebové a okolí. Takže 
z pohledu zdravotníka určitě velmi dobrá zpráva, protože se chystá rekonstrukce a 
výstavba nového zařízení, které bude nesporně znamenat kvalitativní skok ve 
zdravotní péči, v ošetřovatelské péči, každý jistě pracuje rád v příjemném a pěkném 
prostředí a to skutečně ta nová nemocnice, my máme takovou studii, kterou si vám 
dovolím na závěr ukázat. Ta zpráva pro ředitele je také jenom dobrá a pozitivní 
především v tom, že ta nová stavba tak jak je navrhnutá a jak doufám se bude 
realizovat, tak představuje takové logistické umístění, které bude ekonomicky 
samozřejmě daleko efektivnější, využijeme možnosti stavět navrhnout optimální 
logistiku těch procesů tam a nesporně to té nemocnici prospěje v provozních 
nákladech, o tom jsem pevně přesvědčen.  Z pohledu občana je to určitě také 
veskrze dobrá zpráva, protože jednak je to zásadní stabilizační projekt tohoto 
zařízení ve městě. Poté co takto bude nemocnice přebudována, tak je zcela jisté, že 
zde má pevné místo. Ona ho v té síti zdravotnických zařízení má i dnes, to je potřeba 
poctivě říci, ale bez zásadní rekonstrukce, protože to je nemocnice, kde stále více 
bude kladen důraz na ty hotelové služby, tzn. na kvalitu lůžek, na kvalitu ubytování 
těch klientů, protože je to následná a ošetřovatelská péče, tak samozřejmě v této 
podobě by tomu ta nemocnice dlouho čelit nemohla. Je to dobrá zpráva pro 
nemocnici jako celek, protože stabilitou té lůžkové části bude stabilizovaná i ta část 
poliklinická, a ty si myslím, že je důležitá pro všechny občany, nejenom pro ty, kteří 
musí z nějakých důvodů čerpat tu následnou péči, ale k odborným lékařům se čas od 
času dostane každý z nás, byť třeba s drobným úrazem. A nesporně existence té 
nemocnice jako takové, té lůžkové části, je stabilizačním prvkem polikliniky. A to si 
myslím, že je zpráva dobrá pro všechny občany v Moravské Třebové i okolí. Takže já 
skutečně zcela poctivě za sebe mohu říct, že si nesmírně vážím toho, že kraj je 
ochoten do té nemocnice takto investovat. A nesmírně si vážím toho, že zde mohu 
být při tom, jsem straně rád, udělám všechno proto, pokud se rozhodnete v této věci 
s krajem spolupracovat, aby ta nemocnice byla postavena. A teď si dovolím ukázat 
studii.  
 
Starosta - všichni jste slyšeli od pana hejtmana od pana ředitele nejbližší představy o 
budoucnosti zdravotnictví. Já osobně tuto variantu také velmi vítám, protože je to pro 
nás to nejlepší, co nás mohlo potkat. O tom není snad žádných pochyb. Protože 
vznikne nové zařízení na zelené louce, které bude sloužit k účelu, pro jaký to bude 
postaveno.  
 
Martínek – já bych se chtěl taky vyjádřit, protože ono je to potřeba začlenit do 
určitého kontextu vývoje tady zdravotnictví v Moravské Třebové a těch lidí, kteří u 
toho jsou celou dobu je tady v zastupitelstvu jenom pár. A myslím si, že i z tohoto 
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pohledu bych to viděl, předešlu vlastně ten závěr, že je to jakési zakončení toho úsilí, 
které kdysi začalo tím, že jsme se snažili modernizovat nemocnici, která byla za 
svým zenitem. Takže já se vrátím do let 94 – 98. Tehdy se nám podařilo získat dotaci 
od státu 30 milionů korun na nové operační sály a podmínkou, se kterou jsem přišel 
za tehdejších vedením nemocnice, které se shodovalo s tehdejšími společníky 
komanditní společnosti, bylo, abychom tu dotaci dostali, tak musíme převést zpátky 
první budovu do vlastnictví města. S čímž nebyl tehdy nejmenší problém. Začátek 
této anabáze je přesně v tom, co říkal hejtman. V roce 94 těsně před koncem svého 
volebního období, přestože si myslel tehdy Oldřich Vlk, že bude pokračovat bez 
problému dál, ale nicméně jistota je jistota, tak Oldřich Vlk přišel s nápadem, že 
zprivatizuje celý areál nemocnice. To rozpoutalo celou tu záležitost. A to, že ta 
situace se řešila velmi nahonem, to bylo právě proto, že nebylo v té době cokoli 
dalšího, takže ten další alternativní návrh byl potom se kterým přišli dva významní 
lékaři a pan Pastýř a cílem toho, tak jak já jsem tehdy tady taky seděl jako vy támhle 
v těch lavicích diváků, tak cílem těch, kteří hlasovali, bylo to, aby nemocnice dále 
zůstala pod veřejnou kontrolou a nestala se soukromým majetkem a nedělo se s nimi 
všechno možné, protože možná si pamatujete ty nejrůznější nápady, které tehdejší 
starosta s tím areálem měl. Proto vznikla komanditní společnost a musím říct, že 
tehdy neměl nikdo ani představu, co to komanditní společnost v zásadě je. Nicméně 
jak jsem naznačil, tak v té době, kdy já jsem nastoupil, což bylo v roce 94 na podzim 
po volbách, tak jsme začali shánět peníze na tu rekonstrukci a ta podmínka vrátit tu 
první budovu, která se měla rekonstruovat, byla bez problému přijata. Proto také se 
dnes bavíme o tom, že první budova není v komanditní společnosti, ale je majetkem 
města. Ty peníze jsme získali tu dotaci, nové operační sály se zrealizovaly, a když se 
zrealizovali, tak přišlo vedení tehdejšího VZP s tím, že se musí likvidovat malé 
nemocnice, protože je to neekonomické. Pak nastala dlouhá anabáze boje o 
záchranu téhle nemocnice, do které se zapojil kde kdo včetně tehdejšího předsedy 
vlády, nicméně všechny ty přísliby se ukázaly jako zcela irelevantní, protože v 
zásadě vedení VZP nemínilo ustoupit. Potom probíhaly samozřejmě velké boje po 
celém svitavském okrese, které dvě nemocnice z těch tehdy čtyřech budou zrušeny. 
Samozřejmě bylo nakonec vcelku zajímavé, že jediná nemocnice, která měla zbrusu 
nové operační sály, byla zrušena a zůstala svitavská a litomyšlská nemocnice. Stejný 
osud jako Třebovská nemocnice měla i Poličská nemocnice. Protože se ovšem tehdy 
nikdo nestaral, co bude, tak to řešení bylo zase nikoliv na státu, který to 
prostřednictvím VZP vyvolal, a námi.   Takže zaprvé my jsme vytvořili obrovské úsilí 
pro to, aby z té budovy alespoň něco bylo, a tím se tedy podařilo získat dotaci 84 
milionů korun, tzn. že ty operační sály se zrušily, tzn. část té 30 milionové investice 
byla znehodnocena a za 84 milionů z toho byla vytvořena ta poliklinika, kterou 
dneska vidíte v první budově. Mimochodem plány na dostavbu, protože tehdy se 
měla ještě dostavovat ještě ta druhá strana té nemocnice, a tam byly odhady, to byly 
ty lůžkové části, a v tehdejších cenách se to mělo pohybovat někde kolem 20 – 30 
milionů korun. Takže nakonec ta přeměna té akutní nemocnice na neakutní 
nemocnici, resp. té budovy, stála dalších 84 milionů. Díky tomu vznikla tato budova. 
Nicméně to tím neskončilo, protože nikdo neřešil, co bude s pacienty. A proto před 
námi stála také otázka, jak rekonstruovat tu akutní nemocnici. Já to říkám schválně 
proto, protože se k tomu zdravotnictví dneska vyjadřuje kde kdo, co mělo být, jak 
mělo být. Ale samozřejmě, že tehdy padaly také návrhy o to, že by se měla 
vybudovat nová jedna velká nemocnice pro Svitavský okres. Nicméně realita byla 
jiná. Nikdo se nestaral, co bude s pacienty Moravskotřebovské a Poličské 
nemocnice, proto s tehdejším starostou Svitav Jiřím Brýdlem se nám podařilo získat 
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půl miliardy korun na rekonstrukci Svitavské nemocnice. Jenomže potížím nebyl 
konec, protože v okamžiku, kdy ta dotace byla slíbená, tak člověk, který v té době 
měl palec nad tím rozhodnutím, tak sdělil, že souhlas k rekonstrukci Svitavské 
nemocnice nedá, pokud stejné peníze nedostane Litomyšlská nemocnice. Takže na 
nás bylo, abychom sehnali další půl miliardu korun ze státního rozpočtu, a teprve 
potom se mohla realizovat ta první budova, o které mluvil tady pan hejtman, která je 
součástí toho celého problému Svitavské nemocnice a tam se aktivně samozřejmě 
účastnil tehdejší ředitel Svitavské nemocnice doktor Havíř. A o tom bychom tady 
mohli vykládat hodiny, jaké story byly ještě potom, co ta dotace byla přislíbena a 
ještě ty peníze nebyly k dispozici. Ale to je vedlejší. Takže v zásadě jsme vyběhali 
ještě další miliardu na rekonstrukci těch dvou nemocnic a bohužel na Poličku, a to do 
dneška považuji za příkoří vůči Poličce, se nestalo a v našich silách, mých a kolegy 
Brýdla, už nebylo sehnat další peníze podobné jako pro Moravskou Třebovou pro 
Poličku. Polička nějaké drobné peníze dostala, ale zdaleka ne v té výši jako dostala 
Moravská Třebová. Tohle je ten začátek celého problému, nicméně bohužel se 
zrekonstruovala jenom ta první budova, nicméně ty ostatní budovy zůstaly ve stavu, 
v jakém byly, pak se drobně opravovaly, nicméně dneska už nejsou na úrovni doby. 
A já mám každý měsíc nějakou prosbu od někoho z občanů, abych se pokusil 
přesvědčit vedení Svitavské nebo Litomyšlské nemocnice, nebo někoho jiného jako 
třeba sanatorky v Jevíčku, aby pacienty, kteří se překládají z akutní nemocnice, 
nebyly předloženy do LDN, protože ať v Moravské Třebové, ve Svitavách a v 
podstatě ani v Litomyšli, ty lůžka neodpovídají situace a době ti občané mají dojem, 
že jejich blízcí tam jsou odesláni jako na umření v podstatě. Z tohoto hlediska 
považuji vybudování konečně zbrusu nové nemocnice následné péče s celým 
zázemím, tak jak je to v dnešní době nutné. Za velké vítězství nejen pro Moravskou 
Třebovou, ale také pro celý Pardubický kraj. Je nepochybné, že do budoucna těch 
potřeb těchto lůžek bude přibývat. Tzn. o pacienty se tohle zdravotnické zařízení 
nemusí starat. Myslím si, že je také důležité to, že tam převádíme z našeho 
vlastnictví tu první budovu, protože ono to není jenom o budově. Navíc jak jsme se 
dohadovali s Danou Buriánkovou, tak administrativně v zásadě ta rekonstrukce byla 
na nemocnici, kterou provádělo tehdejší vedení nemocnice, ale i administrativně, 
přestože to šlo do našeho majetku, takže administrativně, to co se tam nainvestovalo 
těch 84 milionů dneska přešlo do vlastnictví kraje a je to odepisováno krajem nikoliv 
městem. V každém případě jsou to finanční prostředky, které zhodnocují tu budovu. 
Myslím si, že vědět přesně co se děje, je důležité jak pro občany Moravské Třebové, 
tak pro občany Pardubického kraje, protože zaprvé to znamená, že to není záležitost 
jednostranná. tzn. jenom pro Moravskou Třebovou, ale je to také pro Pardubický kraj. 
A také Moravská Třebová není pasivním účastníkem téhle věci, že dostává a nic 
nedává, protože Moravská Třebová zaprvé dává nejlukrativnější pozemek, který v 
tomto městě je jenom vám znovu musím připomenout, že naproti ten pozemek, kde 
je dneska Penny market, se v mé době v roce 95 nebo 96, jsme prodali tehdejšímu 
Penny marketu za 12 milionů korun. Tak jenom abyste věděli, že ten pozemek také 
má jistou hodnotu, nicméně na druhé straně ten pozemek byl převeden městu za 
symbolickou částku krajem. Nicméně příspěvek města je zase v tom, že zboural tu 
budovu ku prospěchu téhle stavby, neboť ty náklady se tím samozřejmě sníží a 
urychlí výstavbu. Ten pozemek je nesmírně vhodný na tuhle záležitost a myslím si, 
že je také vhodné, že ta první budova bude součástí toho komplexu, protože není to 
jenom o budovách, ale je to také o lékařích, sestrách a zdravotnickém personálu a 
službách a pokud první budova se spojí s novou nemocnicí, tak myslím, že Moravská 
Třebová, a dneska se zase vedly různé žebříčky, jak na tom jako obyvatele jsme, tak 
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z hlediska zdravotního zařízení poskočíme velmi dopředu. Je to také největší veřejná 
investice z cizího, považujeme-li Pardubický kraj za cizí subjekt, do Moravské 
Třebové, za celou existenci od roku 89. Protože měli jsme celou řadu dotací a takhle 
velkou výstavbu jiným subjektem, kromě té první budovy nemocnice, jsme neměli a 
nepochybně tady ta výstavba přesáhne i tu původní dotaci na tu první budovu. Z 
hlediska Moravské Třebové je to beze sporu pro občany více než výhodné, a 
nejenom Moravské Třebové, ale celého regionu. Je to završení jakési snahy o to, 
aby v Moravské Třebové byla dobrá zdravotní péče. Je to také důležité z hlediska 
vztahu k domovu důchodců, takže myslím si, že to má celou řadu výhod. Myslím si, 
že pro Moravskou Třebovou, a my jsme tady viděli studii, ona se samozřejmě bude 
dopracovávat, a myslím si, že i tam by měla Moravská Třebová jako město sehrát 
aktivní roli, protože z mého pohledu má ten pozemek význam ještě jeden. A sice ten, 
že my tady máme po svých předcích nádherné historické jádro, které končí tou 
Svitavskou ulicí právě tou nemocnicí, a myslím si, že ten objekt, který by měl 
vzniknout na téhle ploše, by měl být jakousi odpovědí dnešní doby našim předkům a 
měl by také být ozdobou tohoto města. Z hlediska Pardubického kraje, jak jsem říkal, 
tak dostává docela solidní jak první budovu, tak pozemek, a navíc mu to umožňuje 
poměrně v rychlé době vybudovat nemocnici, která do toho systému akutní zdravotní 
péče velmi dobře zapadá. Já se omlouvám, že jsem vás trošku zdržel, ale myslím si, 
že je to důležité z hlediska jakýchsi kontextů a toho, co tady v Moravské Třebové, ale 
nejenom v Moravské Třebové, ono to bude schvalovat zastupitelstvo Pardubického 
kraje, tak je potřeba, aby všechny tyhle věci byly věděny. Chtěl bych poděkovat 
zejména panu hejtmanovi, který velmi výrazně se svým rozhodnutím přispěl k tomu, 
že tedy ten přístup Pardubického kraje je takový, chtěl bych také poděkovat našim 
oběma zástupcům v kraji, kteří se aktivně dlouhodobě snaží, aby tenhle záměr byl 
naplněn, a pevně věřím, že se v tomto volebním období se již bude stavět, i když si 
nemyslím, že bude pravděpodobně dostavěno, bylo by to samozřejmě krásné, ale je 
otázkou, jestli vzhledem k administraci se to podaří, ale v každém případě je to velký 
příspěvek pro zdravotnictví celého Pardubického kraje. Takže ještě jednou díky 
oběma zástupcům našeho města a našeho regionu v Pardubickém kraji a myslím si, 
že je to věc, která je pro nás opravdu zcela mimořádná. Já určitě ten záměr budu 
podporovat, v této chvíli mi děláme první krok, na dalším zastupitelstvu budeme 
schvalovat konkrétní darovací smlouvy a převáděcí smlouvy atd., což je záležitost 
samozřejmě právní, ale nicméně je nepochybné, že jestli něco slouží tomuto regionu, 
tak je právě tady toto rozhodnutí a samozřejmě, že je mi líto toho areálu té původní 
nemocnice, nicméně ať se na to dívám, z jaké chci strany, tak v tom areálu 
nemocnice by se nikdy nic takového komplexního vybudovat nemohlo. Tzn. že právě 
to, že máme k dispozici ten pozemek naproti, nám umožňuje tady to komplexní 
řešení. I to je samozřejmě podkladem pro to, aby to rozhodnutí bylo přijato, a já 
pevně doufám, že i s vlastníky nyní s. r. o. dojde k dohodě na to přechodné období. 
Nakonec tady jeden zástupce sedí, takže to můžu apelovat přímo na něj, na pana 
doktora Pola a pevně doufám, že tím přispějí i vlastníci komanditní společnosti k 
tomu, aby se nakonec i cíl, který kdysi tady byl, aby zde bylo vhodné zdravotnické 
zařízení, tak aby byl naplněn. Samozřejmě jsou možné i jiné řešení, ale tohle je 
samozřejmě nejrozumnější řešení, které ty dva roky nám umožní stavět a nikoliv 
šibovat s pacienty. To je vše, co jsem k tomu chtěl říct.   
 
Starosta – děkuji za obsáhlý komentář o pohled do minulosti a připomenutí různých 
důležitých, podstatných informací a okolností.  
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Charvát – já bych chtěl říct, že já stejně jako Radek Martínků jsem tady seděl v 
plénu, dokonce jsme pořád sedávali vedle sebe, takže jsme to sledovali, co se tady 
ve městě v 90. letech dělo. Chci říct panu hejtmanovi, že i my jako opozice tohle 
úplně plně podporujeme tohle řešení. Ať zapomenou, že jsme něco dali a něco 
bourali. Tohle je vklad města za hříchy minulosti. Přesvědčuji své kolegy, ať 
zapomenou na myšlenky, že jsme za ten pozemek něco dali, že jsme tam něco 
bourali atd. Tohle je prostě platba, vklad tohoto města za hříchy minulosti, který tady 
byly napáchány. Akorát tak smířlivě nevidím to, co se tady stalo v 90. letech. Tady se 
zachraňovala nemocnice před zlým Vlkem, teď nemyslím to černý zvíře kousavý z 
lesa, ale myslím jistou konkrétní osobu a zachránila se naprosto katastrofálním 
bezprecedentním způsobem. Tady se majetek města normálně předal do rukou tří 
lidí, kteří se tvářili jako zachránci. V podstatě se tady vytvořily úplný šílený podmínky 
pro ty další starosty, kteří nastoupili po Radkovi Martínkovi, kteří prostě nevěděli, co 
s tím. Vůbec nevěděli co s tím, dokonce jsme se myslím i soudili nebo něco 
takovýho. S těmi komplementáři té komanditní společnosti nebylo k hnutí a byla to 
naprosto bezvýchodná situace, která přerostla do dnešní doby. Takže ještě jednou 
pane hejtmane, máte naši plnou důvěru, doufám, že to postavíme co nejdřív. Akorát 
jednu mám trošku kritickou připomínku, když jsem viděl takhle narychlo ty obrázky, 
mně připadá ten obrovskej monoblok jako pěst na oko. Já nevím, jestli se to tam 
vůbec hodí. Tam všude v okolí máme baráky s šikmýma střechama, tohle tam z toho 
bude opravdu koukat. Ale to je věc nějakých architektů a nějaké diskuze. Hejtman – 
děkuji za tato slova především panu zastupiteli, protože jsou pro mě osobně velmi 
důležitá a trošku to tu mozaiku, kterou jsem si tady vytvořil, tak doplňuje o další 
kamínek. Mně v roce 94 bylo 12 let, takže snad asi nikdo nebude říkat, že jsem v té 
době kromě vláčku ve Třebové sledoval situaci ve zdravotnictví v Moravské Třebové. 
A možná díky tomu na to koukám z dnešního pohledu a z hlediska hodnocení té 
situace bez emocí. A může vám říci, že ke stejnému názoru, ke kterému jste došli vy 
v tom roce 94, tak já jsem dospěl během těch několika měsíců, kdy jsme hledali 
řešení v rámci určitých jednání. Já jsem se doposud nezorientoval, kdo reálně vede 
tu skupinu, doposud jsem se nezorientoval v mnoha dalších věcech, a to že kolem 
toho vzniká demagogie, která má ovlivnit veřejné mínění i vás jako zastupitele, tak z 
toho plyne, že asi to je velmi citlivá věc i po těch 24 letech. Nicméně já jsem nechtěl 
vstupovat do místních záležitostí, proto jsme i požádali o to, abych přijel teď v 
červnu, nikoliv v září, kdy bude měsíc před komunálními volbami. Chtěl jsem přijet 
ještě před prázdninami v relativně klidnější atmosféře, abych vám sdělil nezaujaté 
stanovisko lidí, kteří jsou v tuto chvíli ve vedení Pardubického kraje. Tam není z 
Moravské Třebové nikdo. Na druhou stranu všichni se shodli, že toto řešení je z 
pohledu celé krajské samosprávy optimální, a když jsem hovořil s vašimi zástupci v 
zastupitelstvu kraje, tak plně podporovali tuto myšlenku. Já jenom když si vzpomenu 
na svoje studium práv a nestudoval jsem je nijak ledabyle, ale opravdu docela 
poctivě, tak komanditní společnost patřila z hlediska komanditistů za velmi 
nevýhodnou. My jsme něco podobného, Radek si pamatuje, že jsme řešili Techno 
park v Pardubicích, kdy pozice komanditisty tehdy kraje a univerzity byla minimální a 
proti tomu komplementář, který rozhodoval o obchodním vedení, tak dostával 
komanditisty akorát do nezáviděníhodné situace. To by se dalo rozebírat, byla to 
taková zvláštní právní forma, která nebyla moc často využívána, ale pokud byla, tak 
to akorát ukazovalo na nepřehlednost vzájemných vztahů. My proč jsme požádali i o 
to, aby se narovnali veškeré majetkové vztahy v areálu, tzn. nejenom samotný 
pozemek, kde byla dětská poliklinika, ale i samotnou budovu nemocnice, tak jde 
přesně o to, aby jednou pro vždy byl zřizovatel a vlastník objektů jeden. Protože i ve 
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školách, které přešli v roce 9 v rámci restitučního zákona na obce, a byly v těchto 
budovách zřizovány střední školy, bylo to typické pro gymnázia, ve vašem případě se 
jednalo o tu starou část gymnázia, nová část paradoxně přešla na kraj automaticky a 
stará část, jestli se nemýlím, tak byla navrácena restitučně městu, tak tehdy se 
Pardubický kraj zavázal k tomu, že převezme budovu a zároveň, že bude budova 
využívána pro účely školství, pokud by tomu tak nebylo, přejde zpět bezúplatně na 
město. Takto to probíhalo ve všech případech a myslíme si, že pro narovnání všech 
těch věcí je to správné. Ještě druhá poznámka, ptáte se na realizaci. Našim cílem 
bude zahájit, v tuto chvíli už se projektuje, tzn. nejsme jenom ve fázi studie, ale 
začínáme připravovat projektovou dokumentaci pro územní řízení a následně 
stavební povolení. Chtěli bychom zahájit stavbu nejpozději v první polovině příštího 
roku. Tak aby nejpozději v druhé polovině roku 2020 byla stavba předána k užívání. 
Pracovní termín máme k 31.12.2020, tzn. máme na to řádově dva a půl roku. Je to 
sice krizová cesta, snažíme se identifikovat případná rizika v průběhu jednotlivých 
řízení, ale podle vyjádření projektanta i těch, kteří budou administrovat veřejnou 
zakázku, je to termín realizovatelný. Pokud nebude dohoda stávajících vlastníků a 
nás, a budeme nuceni k nějakým řešením, která neupřednostňujeme, pak budeme 
muset všechny lhůty zkracovat v souladu s legislativou a využít třeba i toho 
jednacího řízení bez uveřejnění. Nicméně chceme postupovat standardně otevřeným 
řízením v rámci veřejné zakázky. A poslední věc, my jsme chtěli vám dneska ukázat 
alespoň nějakou vizualizaci. Ona bude podrobena bezesporu určité kritice, a to 
nejenom našich investičních pracovníků, ale i města, protože našim cílem je, aby i 
váš městský architekt se zapojil do diskuze, a aby to bylo v souladu s urbanismem 
Moravské Třebové a vůbec s urbanismem celé té lokality. Víte, on ten problém který 
je v tom místě, tak je ještě s parkovacími místy. Ono se to zdá, protože na jedné 
straně je Penny market a Lidl, pak je tam parkoviště naproti. Na druhou stranu to 
parkoviště, které je v areálu nemocnice, tak nadále zůstává soukromé, to chci 
zdůraznit. Protože ty pozemky jsou pořád ve vlastnictví s. r. o. A ta lokalita tak jak 
tam je v současné době, tak bezprostředně za tou dětskou nemocnicí jsou garáže. 
My tam vnímáme, že za koncem toho pozemku jsou soukromí vlastníci, a že to 
vlastnictví je roztříštěné podle těch vlastníků garáží. Bylo by ideální do budoucna 
řešit celou tu lokalitu až po ulici, nevím jak se jmenuje, ale po tu ulici následnou, jak 
je paralelně s tou hlavní na Svitavy, protože ta lokalita si to zaslouží. Ale to v tuhle 
chvíli považujeme za podružné. Prioritní je vyřešit majetkově tento pozemek, 
abychom mohli zahájit stavbu jako takovou. V tuto chvíli se také dělají veškeré 
průzkumné práce, aby se zjistilo, jaké tam je podloží apod. Na všem už projektant 
pracuje, pan doktor Havíř to osobně dozoruje. A co jsem ještě chtěl říct na závěr je 
to, že poslední setkání na to bylo 5. června a 5. června jsme si řekli, že cena v tuto 
chvíli nepřesáhne částku 150 milionů korun bez DPH. Pro náš rozpočet to znamená 
řádově 183 milionů vč. daně, přestože původně architekt přišel s variantou až 218 
milionů. To už není v rámci našich možností. Takže jsme požádali o zpracování 
projektu tak, abychom se vešli do částky 150 mil. bez DPH. Jenom zopakuji, že 
součástí zůstává tedy LDN 3 x 30 lůžek, gastro provoz, zdravotnická záchranná 
služba, rehabilitace a biochemická laboratoř, tu jsem před tím nezmínil. Tolik na 
doplnění.  

Kolkop – já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli při tom jednání padla otázka, co se 
bude dít s těma starýma objektama, jestli tohle někdo řešil? 
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Hejtman – to je problém, který musí řešit vlastník. Vlastníkem není ani kraj, ani 
město, pravděpodobně bude na vlastnících, jakým způsobem se rozhodnou s objekty 
naložit. My jsme akorát konstatovali v rámci toho našeho setkání, a protože já už 
taky nezvládám všechny ty věci, abych si pamatoval, tak já vám jenom přečtu, co 
jsem si napsal 2. dubna, mimochodem byly to Velikonoce, když jsme tady s panem 
doktorem Havířem v pondělí běhali po nemocnici. Obecně objekty jsou nevhodné pro 
stávající řešení následné péče jako takové. Tzn. pokud by vůbec došlo k jakýmkoli 
zásahům, musely by být splněny standardy, které dneska ty objekty obecně 
nesplňují. To je jenom obecná teze. K tomu ale nejsou plněny požární předpisy, 
např. nejsou dva směry úniku v těch budovách, je tam vždycky jedno schodiště, 
musela by být řešena dodatečně výstavbou požární schodiště. Na pokojích nejsou 
hygienické buňky, toalety jsou společné, nejenom společné na patře, ale i společné 
muži a ženy v některých případech. To že jsou zašlé koupelny staré, nefunkční vany, 
a že obecně je zde nízký standart, o tom se nemusíme přít, protože v tom jednom 
objektu to tak skutečně je, tak jak to popisuju. Ptal jsem se personálu, který zrovna 
toho 2. dubna sloužil, větší investice do objektů byly pouze protipožární dveře do 
sesterny a lékařského pokoje na té staré budově na té spodní nejdál od silnice. To 
jsou největší investice z hlediska toho období, kdy tam ta zdravotní sestra působila. 
Neodpovídají železobetonové stropy. LDN nový objekt není celý izolovaný, pouze 
dílčí změny, neodpovídají snad stoupačky a soc. zařízení, podle toho co bylo řečeno 
panem architektem. A to co jsem zmiňoval já, že by nás ještě čekalo, je centrální 
kotelna, která je v tuto chvíli uhelná, to jsem zapomněl říct, kuchyně a jídelna vnější 
izolace apod. To jsou věci, které jsem si zaznamenal v průběhu té naší procházky 2. 
dubna, kdy jsme to procházeli velmi detailně a pak jsme u pana ředitele seděli. 
Nicméně dotaz na to, co bude v těch objektech, je spíš zaprvé na vás jako na 
zastupitelstvu, protože pokud se nemýlím, tak v územním plánu máte tuto lokalitu 
označenu jako občanskou vybavenost. Takže debata na téma jestli tam budou byty 
či nikoli, ta je spíš zde na vás na zastupitelích, jestli změníte či nezměníte územní 
plán a zároveň je to dotaz na vlastníka, který vám jediný může říci, jestli má nějakou 
představu z hlediska provozu. Co vám můžu ale říci na 100 %, že tak jak je to nyní, 
tak jakýkoliv jiný nabyvatel, který by tam chtěl provozovat zdravotnické zařízení, tak 
by to bez zásadních rekonstrukcí a úprav provést nemohl.  

Martínek – já jenom snad na doplnění, samozřejmě že paralelně vedle té výstavby a 
pevně doufám vedle dohody se současným vlastníkem na dočasné provozování, tak 
tam bude nějaké období dvou tří roků, kdy se to bude moct řešit tady tohle. Vedle 
toho tam bude muset dojít k majetkoprávnímu vyrovnání, protože součástí toho 
areálu jsou samozřejmě majetky Pardubického kraje a teď si nejsem jistej, jestli tam 
má něco město, ale myslím si, že nemá. Pardubický kraj tam určitě právě tu budovu 
kotelny, budovu jídelny a kuchyně, tak to je ve vlastnictví Pardubického kraje. Takže 
tady se samozřejmě nabízí ještě jednání o nějakých vzájemných kompenzacích, ale 
to bude určitě probíhat vedle toho, co říkal pan hejtman.  

Jurenka – já bych chtěl na úvod poděkovat panu hejtmanovi, že se do toho takhle 
vložil, protože byl jsem u toho od začátku a vím, že to nebylo zrovna jednoduchý. 
Takže tímhle bych chtěl poděkovat tady myslím si za urychlenou práci a řešení 
situace. A chtěl bych se zeptat ještě při této příležitosti, spolu jsme řešili možnost 
rozšíření o hospicový lůžka a případně i denní stacionář, bavili jsme se volně na 
tohle téma, jestli by to bylo možný, protože nejbližší tohle zařízení je v Chrudimi, na 
Svatým kopečku u Olomouce a v Rajhradu, tak jestli takhle myšlenka by byla 
realizovatelná nebo nebyla, čistě jenom, aby to tady zaznělo. Děkuju.  
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Hejtman – prioritně co musíme řešit je, aby nebyla omezena zdravotní péče v 
rozsahu, jaký je poskytován nyní. Takže to je priorita číslo jedna. Ale protože v 
současném zdravotnickém zařízení je lůžek 80 a nyní je počítáno 3 x 30 s takovou 
standardizací, aby odpovídala dnešním podmínkám, tzn. v těch jednotlivých buňkách 
sociální zařízení apod., a protože už stávající provoz má některé pokoje, které de 
facto, nikoli po té právní stránce, ale po té faktické stránce, tuto péči poskytují u těch 
pacientů řekněme, kteří opravdu dožívají, a to jsme v rámci té naší prohlídky spolu s 
panem doktorem Havířem a panem architektem viděli, tak o tomto je pochopitelně 
možné jednat jak s VZP, tak s architektem jako takovým. Je tam úplně jiný systém 
úhrad, pochopitelně je tam mnohem větší spoluúčast pacienta při poskytování té 
pobytové služby, ale jsme určitě schopni o tom diskutovat, protože to navazuje 
mimochodem i na váš domov důchodců, jak říkal Radko Martínek. Protože 
kdybychom vzali to spektrum poskytovaných služeb, tak je od té následné péče 
samotné, přes pobytové služby v sociální oblasti, a nebo na tom pomezí zdravotně 
sociálních lůžek, až po tyto paliativní, což je spektrum, které např. v Chrudimi takto 
nastavené je a funguje velmi dobře. Je to jenom opravdu o nastavení úhrad ve 
vztahu k jednotlivým lůžkům a pak pochopitelně prostorům, ale tím, že se tam vytváří 
o deset lůžek navíc, tak jsme schopni o tom jednat. Nicméně hlavním cílem je 
neomezit zdravotní péči, která v tuto chvíli tady poskytovaná je. poprosím pana 
ředitele, jestli mě chce doplnit.  Havíř – on pan hejtman už v podstatě všechno v té 
otázce zásadního řekl. Skutečně dnes ta situace stojí takto, já už jsem byl na 
takovém předběžném jednání s VZP, abych je informoval o našem záměru i s 
možností toho ne úplně příjemného scénáře, který by mohl nastat. A samozřejmě, že 
z těchto důvodů provozních i z důvodů nějaké kapacity bylo takto to koncipováno a 
my určitě to období těch dvou let využijeme k tomu, abychom s VZP vedli diskuzi. My 
jsme se s panem ředitel VZP krajským shodli, že už dlouho nepamatuje, aby se 
budovala nově nemocnice následné péče, to je skutečně unikát, takže věřím, a já 
jsem toho hned využil a panu řediteli VZP jsem řekl, že doufám, že i naše smlouva s 
vámi bude unikátní trošku a samozřejmě budeme se snažit ty dva roky využít k tomu, 
abychom to nastavili, a ta připomínka je správná, je potřeba se dívat na další 
segmenty péče a určitě v tom zařízení k tomu bude technický i provozní prostor a 
bude na VZP, abychom se s nimi dohodli.  Pol – já bych chtěl říct, že jsem byl od 
začátku u toho o tom, co hovořil pan senátor Martínek. Všechno bylo přesně tak a já 
bych chtěl říct jenom jednu jedinou věc. Komanditní společnost jako obchodní 
společenství nám bylo vnuceno, doslova a do písmene ministerstvem pro privatizaci, 
nikdo jsme nevěděli co to je, takže jsme šli na právnickou fakultu se zeptat pana 
profesora Malého, který nám toto se snažil objasnit. V té době vyšel obchodní 
zákoník, který dal o té obchodní společnosti jednu velkou stať. Nicméně bylo milně 
interpretováno, že tři hlasy měli komanditisté, tři komplementáři, takhle to přesně 
bylo, funkce starosty starosta měl tři hlasy, takže to bylo 50 na 50. Chtěl bych doplnit 
pana hejtmana, že od roku 94 všechny zisky, které šly z nájmu, tak byly dány do 
vlastních oprav těch chátrajících budov, o kterých jsme tady hovořili. Pánbůh zaplať, 
tyto budovy slouží od roku 94 doposud v tomto stavu. Původní komanditní 
společnost, teď s. r. o. provedla opravu rehabilitace, která není špatná, která je fungl 
nová, a to všechno v zájmu, aniž by si od roku 94 dala korunu odměn. Všechno se 
znovu reinvestovalo. Dále se opravila celá biochemická laboratoř. Ta původní byla 
na budově třetí. Zaplatila se projektová dokumentace k rekonstrukci druhé budovy a 
provedla se rekonstrukce prvního podlaží jedné stanice LDN. Další bylo v plánu, ale 
nebyly peníze. Daly se tam dva nové výtahy, které stály milionové částky. O tom je 
potřeba taky hovořit a nikoli o tom, že se vyměnily dvoje dveře. Nicméně tyto provozy 
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sloužily našim nemocným od roku 94. Velice bolestně jsme nesli tzv. výběrová řízení 
v roce 97, kdy Třebovská nemocnice, která byla připravena, byla ze sítě vyřazena. 
Ale to jsou moje nostalgické řeči. Já bych nerad zdržoval. Jenom bych chtěl upřesnit, 
že opravdu všechny prostředky, které byly získány, se daly zpět do nemocnice a 
nikdo z toho neměl zisku ani korunu. Viz všechna daňová přiznání o tom je možné se 
kdykoli přesvědčit. Tolik jenom nostalgická a pro někoho ne tolik příjemná 
vzpomínka.  Kolkop – já bych se chtěl ještě zeptat pana hejtmana, možná jsem to 
přeslechl, věc parkování jak je řešena. Hejtman – to povinné množství parkovacích 
míst ve vztahu k objemu budovy odpovídá v tom bezprostředním okolí. Ty stavebně 
technické předpisy budeme plnit a s tím nebude problém. Ale pochopitelně 
požadavek na parkování v okolí budovy bude určitě výrazně vyšší a tam je to v tuto 
chvíli jenom názor, který jsem si dovolil vyslovit nahlas, a to je, že ta lokalita celá, ten 
celý blok by měl být řešen celkově, protože tam jsou ty soukromé garáže a soukromé 
pozemky za plotem. Nicméně v tom okolí to pochopitelně nevyřešíte. My chceme ale 
řešit tu situaci jako celek, protože se zase nechceme dostat do situace, že budeme 
muset složitě dojednávat změnu vlastnického práva předraženými nákupy pozemků, 
které jsou ve stávajícím areálu nemocnice. To je ten hlavní moment, který nás vede k 
tomu, že bychom měli všichni společně přemýšlet o tom, jak bude řešeno parkování 
v bezprostředním okolí té budovy. Jinak pochopitelně pokud bychom do toho 
započetli parkovací místa, která existují, ale jsou v soukromých rukou, tak by to z 
tohoto pohledu mohlo dostačovat. Ale my chceme čisté řešení, abychom se 
nemuseli, nebo naši nástupci, přetahovat a zase nejrůznějším způsobem spekulovat 
o cenách. Já si dovolím ještě jednu poznámku. U komanditní společnosti se 
skutečně neschází, a to chci zdůraznit, a v tom je ta odlišnost od ostatních 
společností, se neschází komanditisté a komplementáři, že by rozhodovali společně. 
Postavení komanditistů je pouze takové, že mají splnit podle společenské smlouvy 
vklad a pak je jejich omezené ručení buďto do výše nesplaceného vkladu nebo do 
výše komanditní sumy. To je vše, jak mohou vstupovat do obchodního jednání. Kdo 
rozhoduje, sice ručí neomezeně celým svým majetkem, tak jsou komplementáři. Ale 
rozhodují o veškerých obchodních záležitostech. Komanditista tam je od toho, aby 
zaplatil vklad, případně aby jej navýšil, a tím jeho rozhodování končí. V tom ta 
společnost je komplikovaná a nevyvážená. Odmítám prostě interpretaci, že se sešlo 
vedení města a starosta, ať to byl kdokoliv, ať to byl Miloš Izák nebo pan Mička nebo 
prostě kdokoli, že by najednou byli postaveni toho, kdo se účastní rozhodování o 
fungování té komanditní společnosti. To není pravda, takto to nebylo nastaveno. Je 
to taky společnost, která mimochodem bývá vnímaná jako společnost smíšená, kde 
vidíte prvky veřejné obchodní společnosti a vidíte tam prvky společnosti s ručením 
omezeným. Ale je to takový kočkopes. Proto se taky upouští od tohoto právního 
modelu. Takže komanditista tady skutečně byl od toho, aby akorát vložil a případně 
aby omezeně ručil do výše, kterou jsem předtím uvedl. Proto považujeme toto 
řešení, které se nabízí, za čisté. My nepočítáme s transformací této nemocnice 
následné péče na akciovou společnost nebo společnost s ručením omezeným. 
Nadále to zůstane příspěvkovou organizací. Jediné, kde by mohlo dojít k určité 
změně, tak je varianta, že bychom všechny naše nemocnice následné péče fúzovali 
do velké akciové společnosti, a bylo by to jenom z hlediska stability celého 
zdravotnictví a jeho financování. Aby i následná péče opravdu bezprostředně 
navazovala na akutní péči, tzn. aby to byl jeden subjekt, který bude silným hráčem 
pro jednání s pojišťovnami. Ale jinak žádná jiná varianta nepřipadá v úvahu a 
nechceme měnit právní formu jenom kvůli tomu, abychom měnili rozhodování. Ten 
stávající model nám vyhovuje a pochopitelně to, co tady řešíme, jsou ty 
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majetkoprávní změny, které vyčistí celou situaci. Takže jenom odpověď na tu vaši 
otázku parkování, tak jak je to navrženo odpovídá stavebním předpisům, ale z 
hlediska té čistoty řešení je potřeba jednat o celé té lokalitě.  Kolkop – netuším, jak 
do toho zadávání vstupovalo město, nicméně my víme všichni, že s parkováním je 
tady problém zrovna v té dané lokalitě, proto je na zvážení, jestli architekt není 
schopen propočítat třeba podzemní garáže i s tím, že by se město nějakým 
způsobem spolupodílelo. Hejtman – tak já řeknu svoji oblíbenou větu, která znamená 
v jakékoli samosprávě a je jedno jestli místní nebo krajské nepřímou úměru a ta 
nepřímá úměra spočívá v tom, že velikost investice je nepřímo úměrná 
pravděpodobnosti realizace. Čím víc budeme ten projekt zvětšovat, tím se stane pro 
nás jako pro Pardubický kraj méně skousnutelný a v té chvíli se realizace toho 
celého plánu může posunout výrazně dál z hlediska času. A tato nepřímá úměra 
platí. Proto jsme pana architekta i trošku přibrzdili z hlediska těch představ 
optimálních, které měl on, a to bylo těch 218 milionů vč. daně, proto jsme se dostali 
na tu částku 183 vč. daně a bereme ji za konečnou. Protože po zkušenostech 
realizací podzemních parkovišť, tak zatímco standardně u parkovacích domů se 
pohybujete na částce 200 tisíc korun za parkovací místo, což zhruba odpovídá 
stavbě garáže, ale musí to být parkovací dům v dostatečné velikosti a v dostatečné 
kapacitě, tak u toho podzemního parkování jste násobně u vyšších částek a v té 
chvíli byste mohli tu investici zdvojnásobit. Já upozorním na příklad, abychom 
nechodili nikam daleko Česká Třebová 220 parkovacích míst a 330 milionů vč. daně. 
Dobře, jsou tam nějaké úpravy na povrchu, ale rozhodně, když byste chtěli počítat 
náklady na podzemní parkování, jste v násobku ceny. Takže berme to tak, že teď 
přicházíme s projektem realizovatelným a dokonce i z hlediska financování jsme se 
bavili, že poběží paralelně s výstavbou centrálního příjmu v Orlickoústecké 
nemocnici a s vysokou pravděpodobností to zvládneme z vlastních příjmů kraje. 
Nicméně ne v jednom roce, ale ve dvou po sobě jdoucích letech. Mimochodem 
vytváříme si už v tuto chvíli rezervu na to financování, aby to pro nás nebyla v příštím 
a přespříštím roce příliš velká zátěž. Ale ve chvíli, kdybychom do toho opravdu 
započítávali ještě podzemní parkování, mám obavy, že bychom se dostali možná na 
dvojnásobek částky. Rozhodně bychom atakovali hranici 300 milionů, a to už je 
opravdu za hranicí možností. Ošťádal – já bych chtěl jenom říct, že já nesdílím to 
nadšení se stavbou nové nemocnice následné péče neboli LDN, protože má to tři 
negativa, který tady byly už jmenovaný. Zaprvé přicházíme o lukrativní pozemek, 
který jsme ještě před půl rokem se rozhodovali co s tím, jak s tím naložit. Dále že 
nevíme, co bude s těma objektama, který patří s. r. o., který samozřejmě asi budou 
chátrat, protože takových objektů tady máme ve Třebové víc, který patří soukromím 
objektům a chátrají. A zatřetí, že ta varianta je zřejmě o několik desítek milionů 
dražší, než rekonstrukce stávajících objektů. Ale to je věc teda Pardubickýho kraje a 
rozpočtu, který mají na to k dispozici. Takže tři negativa, který vidím já. Hejtman – 
skutečně ta poslední varianta z hlediska toho, jestli řádný hospodář je či není 
Pardubický kraj, ve chvíli, kdy se budou lišit ceny v desítkách milionů korun, já si 
troufnu říct, že je. Protože to zdravotnické zařízení bude úplně v nesrovnatelných 
podmínkách a vznikne zařízení, na které se budou jezdit z celého kraje dívat. 
Protože speciálně ty LDN, a jsou tady mezi váma lékaři, v tom kraji a obecně v ČR 
nejsou ve stoprocentním stavu. A ty LDN v Pardubickém kraji vznikaly z nemocnic 
akutní péče různými přestavbami, tzn. jinými slovy už adaptací něčeho, co vzniklo 
jako něco úplně jiného. Tady to bude v parametrech nové LDN a nikde v kraji taková 
není, a troufnu si říct, že ani v ČR není takové dílo časté. Pokud jde o ten pozemek 
máte pravdu, můžete se rozhodnout jakkoliv, ten je v tuto chvíli také občanskou 
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vybaveností. Jestli se rozhodnete pro jinou občanskou vybavenost, je to rozhodnutí 
vaše, my jsme přišli s variantou, která z mého pohledu je pro město zajímavou, takže 
to vnímáme jako vklad váš. A zatřetí představa, že Pardubický kraj s nadšením, a to 
ještě pane kolego chci zdůraznit a podtrhnout, kdybyste neschválili toto rozhodnutí, 
tak že my s nadšením přistoupíme ke koupi, tak to je přemýšlení velmi milné, protože 
takto ta otázka opravdu nestojí. Protože my bychom, tak jako jsme si propočítali zde 
výstavbu nového objektu nemocnice, tak asi ten objekt nemocnice tady stojí několik 
peněz a úplně stejně bude stát v jakémkoliv jiném místě. A upřímně než za až 80 
milionů kupovat tyto staré objekty, tak to upřímně řečeno dámy a pánové troufnu si 
říci, že bychom museli hledat jiná řešení. A jiná řešení se mohou nacházet i v jiném 
městě. Dívejte se prosím na to, že v tuto chvíli jsme přišli s variantou, která bude pro 
vás všechny zajímavá, protože nemocnice tady zůstane s rozsahem péče, který 
poskytuje. Pokud bychom stáli v situaci, že máme za původně nabízenou cenu 
nakoupit tyto objekty, pak pan doktor Havíř jako bývalý ředitel nemocnice ve 
Svitavách by určitě v rámci areálu Svitavské nemocnice, která je mimochodem naše, 
a která mimochodem potřebuje doznat změn, jak jsem vám to popsal předtím, tak by 
další pavilon se tam bez problému vešel. Dokonce byly navrženy asi tři pavilony. V 
tuto chvíli tam je navržen jeden navazující na ten vnitroblok, ale ta nemocnice a ten 
její areál pojme mnohem více. Takže upozorňuji, že by to potom bylo o ekonomice a 
zároveň o tom, jak bychom teda přistoupili k celkové rekonstrukci Svitavské 
nemocnice. Takže jestli je představa, že by stávající vedení kraje s nadšením 
zaplatilo, když neprojde tady ta varianta, zaplatilo za ty objekty částky, které jsou za 
hranicemi toho, co jsme byli ochotni. Jenom vám řeknu, že podle našich dvou metod 
nezávislých zpracovaných byly, a to vám řeknu, protože to mám z 28. března zase z 
porady, tržní cena byla nastavena podle odhadu kanceláře Jany Vítkové ze Svitav na 
28 880 000 a zjištěná cena 25 632 390 Kč a lišíte se více než dvou a půlnásobně od 
nabídky, která vám přišla ze strany vlastníka, tak vám garantuji, že my bychom nad 
rámec našeho posudku nešli v žádném případě. A ten stav budov takový jaký je a 
vyžaduje, jak jsem říkal nemalé investice, tak z našeho pohledu tato cena dle 
posudku byla poměrně vysoká. Čili nestojí to tak, že bychom řekli buď a nebo, tzn. 
buď ve starých budovách nebo nová budova. Stojí to o tom buďto nová budova v 
tomto místě nebo hledání dalších řešení.  

Starosta – děkuji za vysvětlení. Já si taky dovolím jenom okomentovat, že skutečně 
toto je nejlepší, co nás mohlo potkat z hlediska stability a perspektivy zdravotnictví v 
Moravské Třebové a regionu Moravskotřebovska a Jevíčska i okolních obcí, které 
jsou dotčeny těmito zdravotnickými službami. Takže podle mě nemá smysl 
spekulovat, jak tady zaznělo. Ta varianta koupě ta je prostě pryč. Je tady jedna 
varianta stavět novou a chcete nebo nechcete. Takhle to prostě stojí, vážení. 
Nabádám ke zdravému rozumu a k tomu, abychom si zde skutečně zajistili 
zdravotnictví. Co je nejvyšší životní potřeba? To je právě zdravotnictví. Takže 
veškeré spekulace si dovolím předem označit za zbytečné.   

Kolkop – nemyslím si, že se tady najde někdo, kdo by tento záměr nepodpořil. 
Nicméně k tomu nějaké výhrady můžeme mít. Ale nemyslím si, že ta investice bude 
150 mil. bez DPH, podle toho, co jsem viděl na obrázku.  
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Hejtman – dobře, úplně rozkryju karty, to co jste viděl na obrázku, bylo těch 218 
milionů. Právě nad touto variantou probíhala diskuze. Dva ty menší přidružené 
objekty s vysokou pravděpodobností nevzniknou, bude to v rámci toho čtverce s 
nádvořím s tím, že ta budova není nikterak vysoká, nebude čnít. Jestli jste 
zaznamenali je to de facto přízemí a první nadzemní podlaží plus sklepní prostory. 
Je to záměrně, aby to tam nevytvářelo nějaký dojem velké kubatury, takže to bude 
spíš budova nižší, proto pan architekt nešel do varianty menší budovy a vyšší 
budovy, ale šel do budovy, která je sice náročnější z hlediska metrů čtverečných, ale 
je nízká a bude vyhovovat všemu tomu, co jsem popsal. Řešíme tam pět věcí, vedle 
té LDN řešíme gastro provoz, rehabilitaci, ZZS a biochemickou laboratoř. To všechno 
se tam podle pana architekta vejde i v té zmenšené podobě a to by podle něho těch 
150 milionů plus DPH mělo vycházet. Ale máte pravdu, to co jste viděli je ta varianta 
218.  

Hlasování.  

Starosta – poděkoval hejtmanovi za objasnění okolností a informace. 

Hejtman – já jenom závěrečné slovo, chtěl bych vám poděkovat za vstřícný přístup k 
této problematice. Myslím, že to bude rozhodnutí, které ocení jak vaši tak naši 
nástupci. Vám všem, protože se pravděpodobně v tomto složení neuvidíme, tak bych 
všem vám, kteří kandidujete v komunálních volbách, tak popřál hodně úspěchů a 
vám všem ostatním bych poděkoval za práci pro Moravskou Třebovou a náš region, 
protože já vnímám činnost zastupitelů bez ohledu na to, jestli jsou městští, obecní 
nebo krajští, za ty, kteří pracují pro nás pro všechny a tedy pro Pardubický kraj. 
Takže ještě jednou děkuju a předpokládám, že na dalších jednáních bude k této věci 
obdobně vstřícná atmosféra.   

Starosta – jenom předesílám, že pravděpodobně bychom mimořádné zastupitelstvo 
svolali na druhou polovinu července.  

  
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 826/Z/250618 
Pro bere na vědomí - 17 
Přijato usnesení č. 844/Z/250618 
 
Tisk č. 19 - Smlouvy o právu provedení stavby - "Oprava chodníku v Udánkách - 
I.etapa" 
Kolkop – já mám jenom dotaz k tomu názvu té akce oprava chodníku. Já 
předpokládám, že tam teďka žádný není. Tzn. že by se to nemělo jmenovat oprava, 
ale výstavba nového chodníku, ne? Nebo tam je nějaký záměr?  
 
Starosta – zdá se to být logický, když tam chodník není, tak se neopravuje, ale 
buduje se novej.  
 
Brettschneider – je tam napsáno oprava chodníku. Samozřejmě, že teď máme další 
kroky k tomu, takže jestli na tom se bude trvat, tak tam můžeme dát výstavba 
chodníku v Udánkách I. etapa. Nic víc k tomu nemůžu říct.  
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Starosta – má to nějaký dopad na tu akci?  

Brettschneider - na akci to nebude mít vliv žádný, kromě toho, že to bude investice.  

Kolkop – jenom jsem se ptal, já netvrdím, že na něčem trvám. Jenom jsem se ptal, 
proč tam je oprava, když tam žádný chodník není.  

  
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 828/Z/250618 
 
Tisk č. 20 - Výkup pozemků - "Oprava chodníku v Udánkách - I. etapa" 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 829/Z/250618 
 
Tisk č. 21 - Prodej  pozemku parc. č. 2618/2, Udánky 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 830/Z/250618 
 
Tisk č. 22 - Prodej  pozemku parc. č. 2631/3 a 2632/2, ul. J. K. Tyla 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 831/Z/250618 
 
Tisk č. 23 - Prodej pozemku parc. č. 2055/95 ul. Strážnického 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 832/Z/250618 
 
Tisk č. 24 - Prodej pozemku parc. č. 2009/22 na ul. Jevíčská 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 833/Z/250618 
 
Tisk č. 25 - Návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 4154  
Kolkop – já bych se chtěl jenom zeptat, jestli víme nebo máme informace k tomu, v 
jakém stavu je ten kříž? Jestli je potřeba opravit nebo ne?  
Mazalová – sochařské dílo bude potřebovat opravu, ale tím, že se dostane do 
majetku města, tak požádáme o dotaci. Na tyto prvky stát poskytuje dotace.  

 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 834/Z/250618 
 
Různé:  
 
Starosta – s panem hejtmanem jsme ještě domlouvali možnost termínu 
mimořádného ZM za účelem schválení smluv, jak bylo v tisku č. 18 uvedeno. Jsme 
dohodnuti i na to, že se sejdou naši právníci a zástupci města, vedení města a 
hejtman, případně jím pověřený člověk a bude se finalizovat znění těchto smluv, aby 
byla shoda, aby město mělo garance, že skutečně se nebude opakovat to, co v roce 
94. Já bych osobně se o to velmi nerad přičinil. Proto jsme v tomto směru opatrní a 
obezřetní a chceme takovou formulaci, aby město neutrpělo újmu, protože nikdo 
neví, co bude na kraji se dít, za pár let tam bude jiná sestava, můžou se všelijaké 
věci udát, proto město musí mít dostatečné pojistky pro to, až to udělá, tak že 
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neprohloupí. Takže my jsme přemýšleli o termínu 23.07. Hejtman sám požádal o to, 
abychom to zvládli ještě do konce července, protože nechávat to na 3. září, kdy je 
poslední zastupitelstvo naše v tomto volebním období, tak nemusí být takticky v 
pořádku, abych to řekl svými slovy, protože už bude vrcholit předvolební boj a může 
se všelicos projednávat a možná i zpochybňovat. Já jenom předpokládám, že pokud 
jsme dneska takovou většinou schválili tu stavbu a i tu vizi těch převodů, tak si 
myslím, že by nám to nemělo dělat problémy žádné, že jsme si to v podstatě 
dojednali, teď musíme dojednat ten technickej obsah těch vlastních smluv. A to si 
samozřejmě pohlídáme. Tak se jenom chci zeptat, jestli se vám 23.07. hodí? Jestli 
jste schopni si udělat čas. Samozřejmě vím, že jsou dovolené, že to bude možná 
obtížné se vůbec v takovém počtu potřebném scházet, ale máme za to, že termín by 
mohl být akceptovatelný. Je někdo z vás, kdo vysloveně nemůže? Zatím vím o třech, 
což by nemuselo až tak bolet, vzhledem k tomu, že jsou další tři, kteří tady dneska 
nejsou. Jinak hejtman byl spokojen s průběhem jednání, pak ještě tlumočil 
poděkování vám, že jste k tomu přistoupili konstruktivně.  
 
Charvát – já jsem pro, abychom se sešli, abychom tohle projednali, akorát prostě to, 
co jsem viděl za obrázek, je to v ochranném pásmu městské památkové rezervace, 
my jako město, nekruť Pavle hlavou, my jako město bychom měli… 
 
Starosta – není to v památkové rezervaci. 
 
Charvát – v ochranném pásmu, pozor. My bychom do toho měli taky trochu mluvit, 
jak to bude vypadat. Ale zavčas, než to bude dokreslený. Vy tady tvrdíte, že si 
platíme městského architekta, tak ho do té diskuze zapojte. To doopravdy není 
legrace, protože pak by se to mohlo na něčem seknout. Já nevím, jak moc jste silní v 
kramflecích v ovlivňování památkářů, netuším. Říkám, několik let jsem tady neseděl. 
Ale předejděme problémům. Na první pohled se mi tam ten barák moc nehodil do té 
zástavby, která je vedle. Ale já jsem laik, já nejsem architekt, já nejsem stavební 
odborník urbanista. Nenechte to jenom tak proplynout. Jedna věc jsou právníci a 
smlouvy a druhá věc je, co tady za 180 milionů bude stát pro další generace. Víte 
dobře, co se tady v této zemi nastavělo ve vidině lepších zítřků, jaký šílenosti se 
dokázali postavit ve městech. Takže jenom z tohoto pohledu. Další pohled, ten spěch 
ohledně stihnou to do voleb, teď vám řeknu osobní názor, kdokoli použije tohle ve 
volbách, ať v pozitivním nebo negativním smyslu, tak je podle mě prostě hyena. Tu 
nemocnici tady potřebujeme zachránit všichni. Takže nechápu, kdo by tady tohle 
mohl nějak v předvolebním boji torpédovat. Za sebe můžu říct, že rozhodně ne. Pak 
Kolkop taky kývá, že ne. Takže tohohle bych se nebál, ale doopravdy zapojte se do 
té diskuze, jak to bude vypadat, co tam bude jsme slyšeli a to je to, co potřebujeme, 
ale jak to bude vypadat.  
 
Starosta – na to můžu akorát říct, že s tím budeme pracovat, ale je to věcí žadatele o 
stavební povolení, budoucího vlastníka. A tu zmínku o ovlivňování památkářů jsem 
neslyšel. Protože se přiznám, že to sám neumím, památkáře ovlivňovat, protože to 
dost dobře ani nejde.  
 
Mačát – já myslím, že nemusíš nám tolik radit. Samozřejmě se s tím počítá, že bude 
studie projednávána, i v tom vystoupení pana hejtmana to zaznělo, že bude rád, 
když se na to podívá městský architekt, takže v každém případě budeme mít snahu 
to maximálně regulovat tak, aby to bylo důstojné. Mně ani tak nejde o pohled 
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památkářů, ale abychom se za to nemuseli stydět. Aby to byla stavba, která se nám 
bude líbit a bude tam zapadat. Budeme pod časovým tlakem, to je jasný, ale já jsem 
to viděl poprvé dneska, mně se to taky moc nelíbí, a jsme domluveni, ten architekt to 
je nějakej co navrhoval Svitavskou nemocnic ten příjem, a zná se s ním pan ředitel 
Havíř, a sjedná schůzku s tím architektem, abychom ho mohli hned od začátku nějak 
směrovat. Uděláme schůzku jeho s městským architektem a s vedením města, 
abychom to probrali, jaký další postup bude. Co se týče toho předvolebního období, 
tak já jsem tomu rozuměl tak, že se jedná o předvolební období do kraje. Nikoliv 
naše komunální volby. To si taky neumím představit, že by to chtěl někdo nějak 
použít, to je blbost prostě. Ale věřím tomu, že v těch krajských volbách by to mohlo 
sehrávat nějakou roli. Tam jde spíš o to, jak pan hejtman se zmínil, že by to rád 
dokončil před volbama krajskýma, jsem tomu rozuměl. Takže jestli tě můžu uklidnit, 
my to taky nebudeme používat. A jestli ODS jo, tak to mně řekneš, až se sejdeme k 
té diskuzi o rozpočtu.  
 
Martínek – já jsem to říkal už v tom svém projevu, já se toho v každém případě chci 
zúčastnit té debaty o tom, protože je to pro to město výjimečná příležitost. A 
nesmíme to podcenit, i když je to investice kraje, tak to nesmíme podcenit. 
Samozřejmě všichni chápeme, že nemůžeme navyšovat, resp. měli bychom být 
umírnění z hlediska financí. To tady hejtman řekl dobře. Ale na druhé straně my 
nemůžeme udělat stejnou chybu, jako kdysi udělali Pardubice, kdy na volným placu 
nechali postavit obchoďák, a to vůbec nemluvím za jaký peníze. Teda prodalo ten 
pozemek. Ale v každým případě si myslím, že musí do toho mluvit jak naši úředníci, 
tzn. stavební úřad, samozřejmě v okamžiku, kdy to dostane, oni se do toho budou 
chtít plést dřív, protože to by mělo problémy. Nicméně městský architekt, určitě 
památkáři, odbor památkové péče hned od začátku, a dokonce bych navrhoval i 
eventuálně spolupráci s některýma dalšíma projektantama, aby se nám na to 
podívali, protože je to vizitka, která bude odpověď dneška té staré zástavbě. Ono to 
vlastně ta Svitavské je protažený to historický město. A vlastně tou českou školou to 
jádro končí. Tzn. že my bychom opravdu měli trvat na tom, aby to bylo adekvátní. Je 
to taky jistej vstup do města, takže by to mělo být adekvátně architektonicky hotový, 
takže já určitě se té debaty rád zúčastním, pokud mě někdo pozve na to a myslím si, 
že opravdu to nemůžeme nechat tak, že to bude jenom jako někoho. A musí se to 
děla teď. Protože až bude něco namalovaný, tak se to bude těžko měnit. To je ad 1. 
Ad 2 jasný je, že ten hlavní spěch není ani tak volební, ale je v tom, že my ty lidi 
musíme převést do toho novýho co nejdřív a druhá věc je, ať chci, co chci, tak v tom 
projevu, co tady měl jeden z vlastníků, tak nezaznělo to, že by vlastníci nedělali 
nějaké kroky vůči tomu, že tam nechají ty dva roky, nebo ono to možná bude trvat 
dýl. Ale dva až tři roky, že tam nechaj ty lidi. Takže ono je jako opravdu třeba udělat 
ten scénář takový, aby se to stavělo co nejrychleji a upřímně řečeno, všichni víme, 
zase nejsme spadlí z Marsu, že ta stavba musí být v takovým stadiu v období 
krajských voleb, zatím se to teda v Pardubickým kraji nikdy nestalo a zatím ta 
kontinuita naštěstí od jiných krajů tady je celý období vzniku krajů, takže naštěstí se 
žádný revoluce v Pardubickým kraji nekonaly, ať se tam vyměňovala politická 
garnitura. Tak si myslím, že ale bezpečnost je taková, že samozřejmě se může 
vylíhnout komukoli cokoli a vidíme, jaká je situace v politice celostátní, a ty krajský 
volby jsou velmi náchylný na celkovou politickou situaci jako takovou. Takže to je 
myslím jediný důvod, jinak asi že by na tom někdo parazitoval, to asi nepřipadá v 
úvahu, protože je to pro to město úplně klíčová záležitost. Ale jak to bude vypadat, to 
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je zcela jednoznačný, že bychom do to měli mluvit, v zásadě kdokoli ze 
zastupitelstva, kdo bude chtít, aby se toho zúčastnil, protože to je opravdu na věky.  
 
Horská – z dovolením já bych to trošku přetočila k jiné myšlence, bavíme se tady o 
předvolebním boji na podzim a já bych ráda se jenom vyjádřila k projektu, který běhá 
po internetu, a na který jsem byla upozorňována a byli jsme také dotazováni všichni 
myslím tady panem doktorem Šmeralem na něj. Jde o ten projekt kvalita života, který 
si zvolil za cíl zajímavý cíl, stanovit pořadí spádových obcích podle kvality života 
aneb kde se žije nejlépe. To je sice populisticky krásně sledované, to je úžasně, ale 
když se podíváte na metodiku, což mě teda velmi zajímalo a hrabala jsem se v tom 
opravdu hodně hodin, a dostat se do toho je strašný problém a znamená to 
vyhledávat na různých místech, tak já jenom řeknu, k tomu je zvoleno k té metodice 
29 indexů, jejichž sledování a porovnání jednotlivě by bylo velice zajímavé, ale v 
žádném případě ty vybrané indexy neumožňují komplexní pohled a objektivní 
hodnocení kvality života ve spádových obcích. Řeknu příklad jeden index zdraví a 
životní prostředí obcí hodnotí pouze podle čistoty ovzduší a dostupnosti 
zdravotnictví. Index praktických lékařů vychází z dojezdové vzdálenosti do 30 minut 
od radnice obce. Takže dáte kružítko na radnici a uděláte 30 km. Obdobně např. při 
hodnocení vzdělání užili jen tři indexy. Kapacitu mateřských a základních škol, kvalitu 
středních škol, což kritériem byla úspěšnost u maturitních zkoušek, a opět třetí 
kritérium, které se nacházejí v dojezdové vzdálenosti 30 minut od radnice obce. Do 
tohoto tedy v obou případech spadají Svitavy, Lanškroun, Jevíčko, Mohelnice, a 
přitom to má hodnotit spádovou oblast Moravské Třebové. Z takových a dalších 
podobných výpočtů vlastně vychází, že z materiálního zabezpečení a vzdělání je 
např. obec Konice s koeficientem 7,6 na devátém místě, zatímco Olomouc s 
koeficientem 2,3 je na 185 místě. Zřejmě se tam asi nevešly vysoké školy. Takže já 
osobně teda si myslím, že opět byl udělán projekt na základě nějakého projektu ze 
zahraničí, který řeší úplně jiné osídlení obyvatelstvem, tak jak je tomu u nás, bylo to 
aplikováno k nám a je to docela dost zavádějící a nesmyslné. Zkuste se v tom 
prohrábnout, uvidíte, že v tom opravdu jsou špatné informace, závěry jsou chybné 
neobjektivní a vedlo by to opravdu i k neobjektivnímu závěru ohledně jednotlivých 
obcích v naší republice. Děkuji.  
 
Starosta -  já jsem byl tázán nějakým redaktorem nějakého radia, přesně teď nevím, 
protože mě zastihl na cestě, co na to říkám, jestli mě to pohoršuje. Řekl jsem, že ne, 
že takových anket bylo a ještě bude a že to je pro mě zavádějící a neřekl jsem přímo 
to slovo, který jsem teďka chtěl říct, ani tady ho neřeknu. Prostě ať si dělá, kdo chce, 
ankety jaký chce, mě to nepohoršuje osobně. Je to nesmysl, je to zavádějící a je to 
práce jak jsem slyšel jednoho člověka, který sbírá různé zdroje odkudkoli a takových 
anket si ani nemůžu vážit. To je můj názor osobní, nic víc. 
 
Ošťádal – já jsem chtěl k té anketě taky, mám odlišný názor, já si myslím, že je to 
nějaká statistika, která vychází z nějakých dat. Samozřejmě je to teďka novinka, bylo 
to spuštěno 13.06., takže se to dopracovává, ty data o Třebové tam nejsou ještě 
detailní a vyzývá ten tým, který to dával dohromady, města ke spolupráci, tzn. že 
bych očekával spíš, že město by požádalo o detailní rozbor, a že by se snažilo aspoň 
v těch oblastech, kde je na tom nejhůř, udělat zásadní opatření, teď se zpracovává 
strategický plán rozvoje města, určitě by se mělo v těch oblastech, kde teda jsme na 
tom nejhůř hodnocení, jako přidat. Já teda neznám to detailní členění, ale vidím, že 
ten tým je, samozřejmě nevím, jestli tam je jeden člověk, to z toho jsem nepoznal, ale 
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je to projekt, jsou tam renomované firmy, který jsou pod tím uvedeny. Je tam 
ministerstvo průmyslu a obchodu, je tam agentura, která má velice dobré renomé, 
takže bych to nezpochybňoval, a nedělal bych to, že to je nějaký záměr poškodit 
města nebo nějakým způsobem znevýhodnit, ale je to studie, která se asi zřejmě 
postupně bude rozvíjet a bylo by dobré spolupracovat a nebránit se nějakým výzvám, 
který tam jsou uvedeny pro města.  
 
Starosta – já se v tom šťárat nemíním sám za sebe, já na takovýhle věci prostě 
nemám kapacitu ani psychiku. Já se tím nenechávám rozhodit. Kdo se v tom chce 
hrabat, ať se v tom hrabe. To je každýho problém. Mně to za to nestojí.  
 
Mačát – my jsme si řekli právě, že se pokusíme z toho něco objektivního vytěžit, 
takže jsme je kontaktovali, měl to Mirek Netolický na starost, ještě s tím jednáním 
neskončil, ale první jednání dopadlo tak, že nám jsou schopni poskytnout nějaké 
další informace za 30 tisíc. Takže já to vidím jako docela dobrej business, že z toho 
můžou mít. Protože ty obce budou z toho zneklidněny, jak dopadly, budou se snažit s 
něma jednat a radit se a to teda bohužel nebude zadarmo. Já si nejsem jistý, jestli to 
má smyls za to platit, nebo ne.  
 
Martínek – my jsme tady o tom s kolegou Šmeralem diskutovali, dostal jsem otázku, 
co na to říkám, ale já na to nejsem schopen odpovědět. Navíc ještě před 
zastupitelstvem jsme to rozebírali. Je potřeba se podívat jednak do té metodiky a 
druhá věc je, že opravdu problematický je to, že jestliže oni chtějí peníze za to, aby 
té obci, která je zkoumaná, tak aby to zaplatila, tak to je poněkud divné. Napoprvé 
divné. Druhá věc je, že bohužel z evropských peněz se dělají různé studie a ne 
vždycky valné úrovně. Ale to neznamená, že bychom to měli podcenit, a nebo se tím 
neměli zabývat. Ale zcela seriózně musím říct, že pokud bych se tím měl zabývat, 
tak bych musel vzít tři srovnatelná města, u nás Poličku, Moravskou Třebovou a 
Svitavy, vidět jejich konkrétní hodnocení a na základě čeho byli a pak bych z toho 
mohl vyvodit nějakej aspoň dílčí závěr. Lepší by bylo, kdybych v té kategorii mohl vzít 
i nějaký srovnatelný vzorky někde jinde z republiky a pak bych na to mohl mít nějaký 
závěr. Jenomže to je právě ten jejich přístup, že si to musíte koupit od těch 
jednotlivých měst, tak to znemožňuje. Tzn. že v zásadě se nemůžete dopracovat k 
nějakému objektivnímu reálnému srovnání srovnatelného. Když vezmete všechny 
města tohoto typu v celé republice, tak je to gigantickej úkol.  
 
Horská – já bych jenom dodala, že určitě já a většina z vás chceme, aby Moravská 
Třebová šla dál a zlepšovalo se zde vše, na co se podíváme. Já jsem ráda, když 
vycházím opravdu z přesných čísel a ne z nesmyslů. Takže já ti doporučím, prosím 
tě podívej se do té metodiky, až na to mrkneš, tak budeš vidět, že opravdu je to 
nesmyslné.  
 
Odehnal – já budu podstatně kratší, já jenom takovou malou připomínku k tomu 
hodnocení těch měst. Byl jsem rád a měl jsem tu čest, jako jeden z mála vás kolegů 
zastupitelů, protože kteří pracujete, tak nemáte čas, tak jsem se dostal na dvoudenní 
seminář, který probíhal u nás v Moravské Třebové na zámku. K tomu jak vypadají 
přípravy měst, památkových, kulturních, atd. Když pominu všechny, kteří tam 
vystupovali, byla to architekta z Košic, byl tam náměstek hejtmana z Karviné, kteří 
popisovali, jakým způsobem pracují s památkami svého města, projekty atd. A jenom 
to závěrečné, byl tam kolega Jurenka, kolegyně Bártová, byli tady úředníci, z té 
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závěrečné řeči a vystoupení pana Ruseva, který organizoval, jsem měl opravdu 
velice příjemný pocit, protože tak jak chválili město Moravská Třebová nejen za 
přípravu toho, co proběhlo, ale i vystoupení pana Netolického, jakým způsobem 
máme připraveny, jak budeme ošetřovat památky atd. Měl jsem z toho skutečně 
příjemný pocit, že ti naši úředníci opravdu nejsou, tak jak se říká, jenom na to, aby 
odčerpávali, ale skutečně ta jejich práce byla tam zhodnocena. Chtěl bych moc 
poděkovat, že jsem tu možnost měl a doufám, že i vy ostatní, pokud budete mít čas, 
se zúčastníte a tam skutečně poznáte, že to naše město je opravdu v rámci té naší 
republiky hodnoceno velice pozitivně. Děkuju.  
 
Starosta – já jsem na té konferenci byl taky, tak hovořím o ní stejně s uznáním a s 
oceněním, jak jsi to říkal ty. Někteří z vás tam byly, byl tam pan kolega Jurenka, byli 
tam další, koho to zajímalo, tak si čas udělal. Myslím si, že to úroveň mělo velmi 
dobrou. I odbornou samozřejmě. Já jsem taky poděkoval našim zaměstnancům, 
Mirkovi Netolickýmu i panu kolegovi z Orky, co s tebou prezentoval, mělo to skutečně 
úroveň a bylo to i přijato s uznáním. Takže jsem rád, že jsme se tam prezentovali 
takovým způsobem a takovou úrovní.  
 
Ošťádal – já bych jenom zareagoval, já jenom schvaluju spíš ten názor Radka 
Martínka, že by bylo potřeba získat další data, který ta agentura nabízí a nějakým 
způsobem porovnat srovnatelná města jako Mohelnice, Lanškroun a podívat se, kde 
máme ty úzký místa. Ne že se to všechno shodí, že to je nějaký tendenčně udělaný 
nebo že nás chce někdo poškodit nebo bránit se tomu. Tu informaci, že se to musí 
koupit za 30 tisíc, samozřejmě nemám, to slyším od vás, ale já si myslím, že když to 
podporuje evropská unie, že by to mělo být zdarma těm městům k dispozici, aby ty 
města s tím pracovaly, a ne aby se tomu bránily.   
 
Horáková – já má jiný požadavek týkající se vlakového nádraží. Jestli by se tam 
nemohl provizorně udělat nějaký přechod pro chodce. Já vím, že je to velká stavba, 
ale já jsem ve čtvrtek shodou okolností přijela vlakem a ta vozovka těsně před 
vlakovým nádražím už je tak zdevastovaná, že tam byla veliká vrstva prachu, a 
nedalo se kde projít. Pokud by zapršelo, tak tam bude určitě zase vrstva bahna. Tak 
jestli by nešlo aspoň v tom nejužším místě, co navazuje na chodník, nasypat štěrk 
nebo něco, aby se tam dalo dobře přejít.  
 
Starosta – je to stavba no, tak to jsou ty bolístky stavby, nicméně se tam něco asi má 
stát.  
 
Kolkop – já bych se zase vrátil zpětně k tomu tématu výstavba nemocnice 
Pardubickým krajem. Pokud jsem dobře poslouchal, tak pan hejtman říkal, že už v 
tuto chvíli běží zpracování dokumentace pro územní řízení. Přeslechl jsem se? Já 
myslím, že ne. V tom případě už je asi těžko moc prostoru na to, cokoli měnit v tom 
vzhledu té budovy. A pokud ten prostor je, tak bych chtěl poprosit, jestli bych mohl 
být přizván k tomu týmu. Děkuji.  
 
Starosta – v tom nevidím problém, proč byste nemohl být u jednání. Bude to zapsáno 
a budete osloven a vyrozuměn.  
 
Rád bych sdělil, že rada města minulé pondělí 18.06. na základě výběrového řízení 
jmenovala paní dr. Horskou Hanu do funkce ředitelky kulturních služeb s tím, že 
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nastupuje 01.07.2018 a teď máme ještě radu po zastupitelstvu mimořádnou, kde 
budeme řešit další náležitosti s tím spojené. Byl bych rád, abyste to vzali na vědomí 
a abychom všichni byli nápomocní vzpruze našeho kulturního života ve městě, 
protože poslední dva roky to nebylo to pravý ořechový, jak dneska vidíme a víme. 
Hlavně je tam potřeba trošku udělat pořádek. Nicméně kultura je velmi bohatá 
činnost, takže tam se Hanko můžeš vyřádit do sytosti a my ti určitě budeme 
nápomocni. Takže ti blahopřeju před všemi zastupiteli k tomu a jestli je k čemu 
nevím, ale čeká tě hodně práce.  
 
Ošťádal – já bych ještě teda naposled. Většina z nás dostala v sobotu mail teda, 
většina zastupitelů, který se týká teda Miroslava Jurenky, kde je napsáno, že byl v 
roce 2007 odsouzen za úmyslný trestný čin podvodu ve stadiu pokusu, tak bych ho 
vyzval teda, aby se k tomu vyjádřil, abychom tu informaci dostali od něj, protože 
zatím se k tomu nikdo nevyjadřuje, tak věřím, že vás to zajímá všechny ostatní, 
nejenom mě.  
 
Starosta – já za sebe říkám, že mě takový škváry nezajímají, navíc je to z roku raz 
dva, já to nechci bagatelizovat, ale mě takhle špína nezajímá. A jestli se chceš zeptat 
přímo pana Jurenky, tak se ho zeptej, já ho ani vyzývat nebudu, aby na to reagoval, 
ale mě to prostě osobně nezajímá. Já si v těchto věcech nelibuju. Já si umím 
představit, co kdo si to prožil, co to znamená. Já o té kauze taky vím, několik týdnů, 
nicméně jsem to nikde nevykecal jak je vidět, protože jste to nikdo nevěděli. Já jsem 
tu informaci dostal na krajským úřadě, nevím ani od koho, to bych lhal, ale ani to není 
podstatné. Pro mě to není žádná relevantní informace. A já v této věci žádnou 
iniciativu vyvíjet nehodlám. Ať to potká kohokoli z vás, mě to nezajímá. Jak to není v 
rozporu se zákonem, tak mě to opravdu nezajímá. Myslím co do působení na 
postech zastupitele, případně dalších postů.  
 
Jurenka – já jsem rád, že v dané chvíli žijeme v právním státě, kde platí nějaký 
zákony a v daným případě nejsem povinen se k tomu vůbec vyjadřovat a celou věc 
považuju jako zásah do mého soukromí. To je asi všechno, co bych k tomu dodal. 
Nehledě na to, že ani nevím, co vám v sobotu přišlo, ale předpokládám a dokážu si 
to asi představit.  
 
Starosta – takže přišlo vám to asi všem, já jsem to taky četl samozřejmě, takže už se 
nebudu opakovat.  
 
Charvát – mně to nepřišlo, ale bylo mně to přeposláno, protože ten rozesílatel asi 
neměl mýho maila. Já chápu, o co tam tak zhruba jde, asi si v Ano někdo vyřizuje 
nějaký já nevím co, protože to rozhodně nepřišlo z nějakýho podnětu nás nebo já 
nevím asi vás, nebo já nevím koho. Nicméně mě úplně Miloši dostalo teďka to tvoje 
vyjádření, tam v tom mailu je odkaz na rozsudek nejvyššího soudu a ty tomu říkáš 
škvár? To už je podruhý za posledních asi 14 dnů, kdy se vyjadřuješ o rozsudcích 
nějakejch institucí v právním státě, že jsou skandální, že je to škvár, a já nevím co. 
Já prostě tomuhle nerozumím. Jedna věc je, že někdo tady vyhrabe jakousi starou 
věc a pustí ji do oběhu asi s nějakým úmyslem, dobře, ale tam je pravomocnej 
rozsudek nejvyššího soudu. To není škvár.  
 
Starosta – já jsem řekl svůj názor, kterej nezměním, ať se ti to líbí, nebo ne.  
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Charvát – no tak se mi to nelíbí.  

Starosta – dobře, beru na vědomí.  

Kolkop – trošku odbočím, já jsem chtěl jenom pogratulovat paní nové ředitelce a 
zeptat se jí, jestli má v plánu nám představit nějakou koncepci, na příštím 
zastupitelstvu, dejme tomu. Kam kultura v Moravské Třebové bude směřovat?  

Horská – já myslím, že všechno má nějaký postup, takže já bych byla ráda, že 
nastupuju 01.07. Samozřejmě záměr jsem předložila, myšlenek je spousty, ale 
realizace je vždycky o tom, co a jak je v možnostech a já nerada říkám dopředu věci, 
které třeba ani realizovat potom nepůjdou. Takže koncepce bude, ale je potřeba, 
abych tam nejdřív začala, nějakým způsobem to rozjela, a pak teprve je možné 
koncepci kultury města udělat. To asi souhlasíte, to asi je, jinak představení a tak 
dále, to bude v rámci i tiskovky ve středu a tak, takže já to beru, počítám s tím, ale 
považuji to, že je opravdu potřeba nejdřív rozjet věci, podívat se na ně, rozumět té 
organizaci tak, aby člověk opravdu mohl nastavit ty věci, který chce rozhodnout tak, 
aby prostě fungovaly, a ne že něco řeknu do větru, a ono to pak nepůjde. Takže 
prosím o strpení.  

Starosta – já jenom připomenu, že na koncepci předchozího ředitele pana Žáčka 
jsme čekali více jak dva roky a nedočkali jsme se jí. Takže je to skutečně tak náročná 
činnost, že nemůžete chtít po nové ředitelce, aby to udělala za týden. Takže je to 
nějaký materiál, který by měl něco vypovídat o záměrech kultury v našem městě a 
musí se nad tím strávit nějaký objem a musí tomu prostě dát hodně času. Určitě s 
tou koncepcí budete seznámeni.  

Kolkop – já se omlouvám, já jsem si jako myslel, že koncepce byla jedním z bodů 
toho výběrového řízení. Jinak bych se takhle hloupě neptal.  

Starosta – koncepce a koncepce jsou možná dva různé pojmy. Nemusí být stejné. 
Ale to, s čím jsou uchazeči do výběrového řízení, to je takový spíš nástin koncepce, 
jak bych to řekl vlastními slovy. Ale vlastní koncepce je velmi obsáhlý materiál, měl 
by být vypovídající, měl by být v bodech, a to právě pan Žáček nedokázal, my jsme 
mu to asi třikrát vraceli. Bohužel jsme se toho nedočkali. Pak už jsem to osobně 
vzdal. Nebudu připomínat okolnosti, za kterých byl jmenován, protože to samo mně 
osobně radost nedělalo, ale už jsme to jednou udělali, rada to udělala, tak bohužel i 
tohle je výsledek, kam se to dostalo. Mě to osobně mrzí, já jsem osobně nebyl pro 
něj, říkám to zcela otevřeně, řekl jsem to i panu Žáčkovi, když mi přišel oznámit, že 
chce skončit, tak jsem mu zcela narovinu řekl všechno, jak bylo. A pak jsem ho 
předvedl do rady města, aby to radním vysvětlil sám. Což teda vysvětlil v dubnu. 
Takže uvidíme, s čím přijde paní kolegyně Horská. 

Pozval na středeční tiskovou konferenci, kde je pozvaný host Marek Langhamer, 
brankář Komety Brno. Ve středu v 17 hodin je také veřejné setkání s občany na 
témata, která byla uveřejněna.  

Konec 18:30 
V Moravské Třebové 25.06.2018 
Zapsala: Bc. Petra Odehnalová 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Tomáš Kolkop  Mgr. Bc. Lenka Bártová  
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