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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne  23. července 2018 od 15:00 

hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni: 17 členů ZM (dle prezenční listiny), tajemník MěÚ 
 
Omluveni: Ing. König, Ing. Ošťádal, Mgr. Cápal, Ing. Mička  
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Odehnalová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 852/Z/230718 - 858/Z/230718 
 
Návrhová komise: Mgr. Bc. Bártová, Mgr. Vágner, Ing. Kolkop 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Charvát, Ing. Maixnerová 
 
 
Tisk č. 1 - Pozvánka, program jednání zastupitelstva města 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 852/Z/230718 
 
Pro volí - 17 
Přijato usnesení č. 857/Z/230718 
Pro volí - 17 
Přijato usnesení č. 858/Z/230718 
 
 
Tisk č. 2 - Bezúplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví Pardubického kraje    
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 854/Z/230718 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 855/Z/230718 
 
Tisk č. 3 - Žádost Státního pozemkového úřadu o svolání mimořádného zasedání 
zastupitelstva města 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 853/Z/230718 
 
Tisk č. 4 - Prodej pozemku parc. č. 3228/16 a 3228/18, část obce Udánky 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 856/Z/230718 
 
Různé:  
 
Martínek - já jenom k té diskuzi, která se odehrávala na internetu k postavení 
Moravské Třebové v rámci toho, jak se tady občanům žije, tak jsem tady shromáždil 
všechno, co jsme udělali pro celý tenhle region. Tak zaprvé je potřeba říct, že když 
se zabýváme městem, tak se musíme zabývat taky jeho regionem, protože to spolu 
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úzce souvisí. Takže já to potom všechno předám do muzea asi, protože to jsou starší 
věci. Takže tímhle problémem se zabývá, prioritní projekty odboru rozvoje regionu 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko, to dělalo OHGS za podpory Pardubického kraje, 
potom Unoverzita Pardubice fakulta ekonomicko-správní projekt rozvoje podnikání a 
hospodářsky problémového regionu Moravskotřebovsko. Pak asi nejdůležitější věc a 
sice regionální studie OECD, je to jediná regionální studie, kterou OECD kdy dělalo, 
a to jsem je musel přemluvit, aby to udělali. Nakonec se nechali přemluvit s tím, aby 
měli jakousi dopadovou studii, protože jak víte, tak oni se vyjadřují zpravidla ke 
státům jako takovým, nikoliv k mikroregionům, tak tam právě se mně je podařilo 
přesvědčit, aby udělali jednu taky regionální studii, aby viděli, jakým způsobem ty 
jejich rady potom dopadají do jednotlivých regionů. A potom je ještě strategický plán 
rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska, který byl taky dělán, takže 
myslím si, že pokud se někdo zajímá, co tahle oblast potřebuje, tak z hlediska těchto 
studií toho máme a je otázka si to přečíst a eventuelně vyhodnodit, co se povedlo a 
co se nepovedlo a co se má ještě udělat. Jinak ještě k té vlastní, já jsem to 
konzultoval i v Českým statistickým úřadu a je to v zásadě to, co jsem vám psal, je to 
bohužel jedna ze studií, která byla placena také z peněz Evropské unie a jejíž 
vypovídací schopnosti jsou dejme tomu s otazníkem, i když je to zaštítěno relativně 
renomovanou společností Deloitte, se kterou já osobně jsem se rozešel, přestože 
jsem na ní spoléhal. Rozešel jsem se v okamžiku, kdy začali účelově vypracovávat 
studie podle toho, kdo platí, takže oni chtěli získat kontrakt u ministerstva financí a 
díky tomu dělali účelové studie, takže od té doby s Deloitte nespolupracuji. Takže já 
bych vás jenom chtěl upozornit, než teda se dívat na různé problémové studie, které 
vycházejí z problematického hodnocení, tak opravdu materiálů pro to, jak rozvíjet 
region máme víc než dost. Stačí si t přečíst a vyhodnotit.  
  
 
Konec 15:20 
 
V Moravské Třebové 23.07.2018 
Zapsala: Bc. Petra Odehnalová 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Charvát  Ing. Daniela Maixnerová 

  
 


