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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne  3. září 2018 od 15:00 hod v: 

Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni: 19 členů ZM (dle prezenční listiny), tajemník MěÚ 
 
Omluveni: Mgr. Martínek, Ing. Kolkop  
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Odehnalová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 859/Z/030918 - 895/Z/030918 
 
Návrhová komise: L. Truhlář, J. Odehnal, Ing. Charvát  
 
Ověřovatelé zápisu: M. Horáková, M. Jurenka 
 
 
Tisk č. 1 - Pozvánka, program jednání zastupitelstva města 
Pro schvaluje - 19 
Pro volí - 18 
Přijato usnesení č. 894/Z/030918 
Pro volí - 19 
Přijato usnesení č. 895/Z/030918 
 
 
Tisk č. 2 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 886/Z/030918 
 
Tisk č. 3 - Strategický plán rozvoje města 
Přítomen je Ing. Kulka z Berman group připraven k diskuzi k tisku – prezentace k tisku. 
 

Charvát – není to dotaz ale poznámka, my tady stejně za měsíc končíme a já si myslím, že 
někdo z vás bude úspěšný a bude v příštím zastupitelstvu, že něco z toho, co jste tady 
dneska předvedl by asi stálo za to, kdyby si vyslechli ti noví zastupitelé. Možná i trochu 
podrobněji, protože lidi neradi čtou a ten materiál je obsáhlej jak hrom. A že by ten materiál 
vzali lépe za svý a začali ho realizovat. Protože to jste řekl správně, to je bez toho, že se tím 
bude někdo zabývat, budou se dávat úkoly, bude se kontrolovat jejich plnění, je to k ničemu. 
Takže já nevím, jak jsou nastaveny smluvní vztahy, ale asi by stálo za to, aby se tohle 
zopakovalo před novým zastupitelstvem.  

Starosta – to je spíš náš problém než pana Ing. Kulky. My jsme si ten proces takhle nastavili, 
nicméně ještě ho požádám o komentář.  

Kulka – bez problému přijedeme a odprezentujeme.  

  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 859/Z/030918 
 
Tisk č. 4 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22.08.2018 
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Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 887/Z/030918 
 
Tisk č. 5 - Jednání finančního výboru zastupitelstva města 
 
Jurenka – jako FV jsme se sešli naposledy v tomto volebním období. Nestihli jsme jednu 
kontrolu, což byla plánovaná kontrola investiční akce zázemí na Knížecí louce, kde kontrolní 
skupina Ing. Kolkop, Ing. Kašický a Ing. Charvát z časových důvodů tu kontrolu neudělali, ale 
doporučili jsme, aby se kontrola realizovala novým finančním výborem. Chtěl bych poděkovat 
všem členům finančního výboru a hlavně paní Buriánkové za přípravu podkladů pro jednání 
FV.  

  
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 888/Z/030918 
Pro ukládá - 19 
Přijato usnesení č. 893/Z/030918 
 
Tisk č. 6 - Uzavření úvěrové smlouvy na financování akce Rekonstrukce bazénu ZŠ 
Palackého 
Mička – já jenom konstatuji to, co už jsem zmínil na FV, můj názor byl i při schvalování celé 
akce záporný, stejně tak bud k tomu přistupovat i při schvalování předloženého usnesení. 
Domnívám se stále, že i v souvislosti se schváleným strategickým plánem město bude 
potřebovat zdroje na realizaci naprosto jiných aktivit a beru, že školní bazén že školní bazén 
v tomto případě je třešničkou na dortu v okamžiku, kdy město má dostatek zdrojů. Takže za 
mou osobu říkám, že schválení investičního úvěru nepodpořím.  
 

Jurenka – celá akce bazén je trošičku vyhrocená. Osobně se mi nelíbí taky, že ta částka je 
veliká, nicméně domnívám se, že je potřeba s tím něco dělat. Byl jsem součástí VŘ, 
konzultoval jsem celou opravu s paní Štěpařovou z rozvoje města, abych se ujistil, že to jde 
nějakým směrem, kde na konci by měla být rekonstrukce bazénu. Myslím si, že to děláme 
hlavně pro děti, už to máme rok zavřený a z mého pohledu já to podpořím.  

Mačát – já jenom abych tomu rozuměl, tak bych se chtěl zeptat Miloš Mičky, ty to myslíš tak, 
že by se ten bazén nechal tak jak je, zakonzervoval a čekalo se, až budou peníze, který asi 
těžko někdy budou přebývat, ale až bude lepší finanční situace, což nevíme, kdy to bude. Čili 
do té doby by děti jezdily plavat někam jinam.  

Mička – ano.  

Starosta – já sám za sebe k tomu nechci mluvit, protože jsme se toho až až. Mně osobně 
taky bylo líto, že jsme před třemi lety neschválili tu verzi 25, bylo nás jenom sedm, jestli se 
dobře pamatuju, a to nestačí. Nicméně jsem se smířil s tím, že jsme se dostali aspoň do 
téhle varianty a přesto mi to je pořád líto, ale zaplať pánbůh, musíme pro ty děcka něco 
udělat. Vždyť to jsou děti, je to naše nastupující generace, já nechci frázovat, ale nemůžu si 
vzít na triko, že ty děcka budou několik let mimo plaveckou výuku. To si myslím, že školství 
je priorita jedna z největších, který by toto město měli mít. Ale nechci nikoho poučovat. 
Každý ať se rozhodne sám.  

Mička – já bych chtěl jenom upřesnit, že tato akce samozřejmě nemusí být realizovaná 
pouze z vlastních zdrojů. Bavili jsme se na jaře o tom, že je otázkou, jestli ministerstvo 
školství vyhlásí nějaký dotační program na realizaci školních bazénů. Tohle je ta cesta, o 
které se domnívám, že je správná, dát dohromady vícezdrojové financování.  

  
Pro schvaluje - 11 
Přijato usnesení č. 860/Z/030918 
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Tisk č. 7 - Rozbor hospodaření města k 30.06.2018 a návrh rozpočtových úprav 
Pro schvaluje - 12 
Přijato usnesení č. 861/Z/030918 
Pro bere na vědomí - 12 
Přijato usnesení č. 889/Z/030918 
 
Tisk č. 8 - Finanční příspěvky (dotace) z rozpočtu města – 2. kolo 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 862/Z/030918 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 863/Z/030918 
 
Tisk č. 9 - TJ Sokol Boršov Moravská Třebová  - žádost o dotaci z rozpočtu města 
na ozvučení 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 864/Z/030918 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 865/Z/030918 
 
Tisk č. 10 - Rozpočtová úprava č. 7/2018 - Rekonstrukce objektu Sociálních služeb  
Jurenka – já se tam chodím pravidelně dívat, jak to probíhá, zatím tam cítím spokojenost, 
nicméně jestli nějaká krátká informace od pana ředitele, jak to vidí, jestli se stíhá 
harmonogram, stručnou zprávu jenom.  
 

Janoušek – na tuto otázku asi ze své pozice úplně odpovědět nedokážu, je to otázka spíš 
pro stavaře. Informace, které mám k dispozici já, hovoří o tom, že stavba bude stihnutá v 
rámci harmonogramu. Nicméně vícepráce, které se objevují, jsou v podstatě daň za 
rekonstrukci takto starých objektů. V tomto případě se jedná o rekonstrukci podlahových 
ploch na objektech C a D, kde jsme došli k závěru, že neprovedení těch uvedených oprav by 
mohlo přinést velké problémy během provozování  obou budov v příštích letech, kdy už 
budou v objektech nastěhováni klienti a případné úpravy těchto ploch nebude možné 
realizovat.  

  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 866/Z/030918 
 
Tisk č. 11 - Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu města na vydání knihy Pochody 
hladu a smrti 
Pro neschvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 883/Z/030918 
 
Tisk č. 12 - Poskytnutí stipendia studentce vysoké školy v České republice z 
rozpočtu města Moravská Třebová 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 867/Z/030918 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 868/Z/030918 
Pro uděluje - 18 
Přijato usnesení č. 885/Z/030918 
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Tisk č. 13 - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Skupinovému vodovodu 
Moravskotřebovska – dodatek č. 1 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 869/Z/030918 
 
Tisk č. 14 - Vklad majetku města do svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 870/Z/030918 
 
Tisk č. 15 - Uzavření darovací smlouvy s firmou Amper Savings, a.s. 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 871/Z/030918 
 
Tisk č. 16 - Obnova sochy Plačící Anny 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 872/Z/030918 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 873/Z/030918 
Pro pověřuje - 19 
Přijato usnesení č. 892/Z/030918 
 
Tisk č. 17 - Zahájení turistické sezóny v Pardubickém kraji 2019 
Pro souhlasí - 19 
Přijato usnesení č. 884/Z/030918 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 890/Z/030918 
 
Tisk č. 18 - Technické služby - zvýšení odměny za správu 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 874/Z/030918 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 875/Z/030918 
 
Tisk č. 19 - Obecně závazná vyhláška, kterou se doplňuje OZV č. 1/2018, o nočním 
klidu 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 876/Z/030918 
 
Tisk č. 20 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství ve městě  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 877/Z/030918 
 
Tisk č. 21 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Moravská Třebová 2019 - 
2021 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 878/Z/030918 
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Tisk č. 22 - Cestovní zpráva ze zahraniční exkurze do Kodaně a Hamburku za 
příklady dobré praxe - Hospodaření s dešťovou vodou konanou ve dnech 28. 5. až 1. 
6. 2018. 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 891/Z/030918 
 
Tisk č. 23 - Prodej pozemku parc. č.  2711/127, ul. Svitavská  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 879/Z/030918 
 
Tisk č. 24 - Kupní smlouva se společností AHP 3T s.r.o.  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 880/Z/030918 
 
Tisk č. 25 - Směna pozemků Město x Dobroučtí  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 881/Z/030918 
 
Tisk č. 26 - Směna pozemků Město x Biskupství    
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 882/Z/030918 
 
Starosta – 1.10. bude svoláno mimořádné ZM, které musí být kvůli pozemkovým úpravám. 
Musí to být schváleno do této doby nejpozději, aby bylo učiněno povinnostem za dost. 
Možná se nám tam dostanou některé další drobnosti, ale předpokládám, že toho bude 
naprosté minimum. A také je faktem, že to bude naše poslední společné jednání tohoto 
zastupitelstva, této sestavy. Takže se ještě jednou všichni uvidíme 1.10.  
 
Maixnerová – já bych vás všechny chtěla pozvat na tu akci, kterou jsme schválili ve vyhlášce 
o rušení nočního klidu. Je to akce Mejdánek, program máte na vašich stolech. Jen jsem vás 
chtěla ujistit, že akce je zcela apolitická, stojí to i ve stanovách spolku Shluk, takže na akci 
nebude prezentovaná žádná politická strana a stejně i tento prostor se do budoucna nabízí 
ke konání nejrůznějších akcích, s tím smyslem to bylo a je v tuto chvíli budováno, že třeba 
nabídne prostor na akce většího rozsahu, na které do této chvíle jsme zde neměli to správné 
zázemí, nebo třeba zámek nebyl vhodný na některé akce. Takže vás srdečně zvu, abyste se 
přišli podívat, v tuto chvíli na areálu pracuje kolem 20 lidí, další desítky přispívají materiálem 
nebo finančně, nebo ze svých firem zapůjčují auta, vozy, materiál, takže tímto jim děkuji a 
bude se děkovat i na té akci, takže vás srdečně zvu. Děkuji.  
 
Starosta – děkuji za pozvání, kdo bude mít zájem, čas a chuť, tak se může připojit do davu 
účastníků.  
 
Mička – já jsem se chtěl zeptat co nového s Kongregací a Miltrou.  
 
Starosta – s Kongregací bylo minulou středu další hlavní líčení na Krajském soudě v 
Pardubicích, kde jako svědek vystupoval dr. Martínek, otec našeho kolegy zastupitele a soud 
vybídl obě strany, aby se zkusili dohodnout a odložil jednání na 31.10. Ten prostor bychom 
měli využít k nějakému možnému domlouvání. Vím, že jsme se v minulosti domlouvali, 
ovšem narazili jsme na sebe a nebyli jsme schopní se domluvit.  Tak teď je prostor pro to, 
abychom ten čas nějak využili. Kdyby někdo z vás měl chuť v tomto jednání se osobně 
angažovat, tak bych to uvítal, a bylo by to i dobře, protože my se ještě chceme tento týden 
sejít s dr. Skoupým, který nás zastupuje v téhle kauze a poradit se, co s tím. Kdo by o to měl 
zájem, dejte mi vědět a já jak budu tu schůzku svolávat, pokusím se, aby se to stalo do 
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konce týdne, záleží na čase dr. Skoupého, takže bychom si k tomu měli sednout a poradit se 
co s tím. Vůbec nechci předjímat, co se děje mezi soudci nebo jaká je jejich nálada, to bych 
si nemohl dovolit a ani nechci. Situace se mi zdá být poměrně zatím nejasná.  
 
Ještě Miltra na Jiráskové ulici. My jsme v posledních dnech ověřili, že skutečně došlo k 
prodeji, je podepsaná kupní smlouva, ten prodávající nám neprozradil s kým. Je zaplacena 
záloha a už není zájem, aby to někdo jiný ještě kupoval. Sami si vzpomínáte, že jsme tam 
byli na prohlídce a tehdejší požadovaná cena 14 milionů byla neakceptovatelná. Osobně se 
domnívám, to je můj osobní pohled na věc, že město se nemůže nechat vyčerpat finančně, 
že bude kupovat staré barabizny před obavou, aby se tam něco nekalého nedělo. K tomu 
máme nástroj jediný a to je územní plán, který nějakým způsobem může být korigován, 
ovšem v této konkrétní věci, pakliže by došlo k podepsání kupní smlouvy, tak se osobně 
domnívám, že by tam mohl být spor o náhradu, kdybychom ten účel nějakým způsobem 
chtěli změnit. Ale to já jenom možná trošku fantazíruju, možná že ne. Zatím ta situace je 
takhle.  
 
Odehnal – já jenom takovou připomínku mimo město. Měl jsem asi před třemi týdny 
návštěvu tady a mimo krásných věcí, které jsem jim ukazoval ve Třebové jako je zámek, 
inline dráhu atd. jsme zavítali na rozhlednu a tam jsem s hrůzou zjistil, že jsem loni 
upozorňoval, že se hlavní opěrný trám, který je na výhledové plošině je v délce 2,5 – 3 m 
silně prohnilý. A k mému úžasu tento stav trvá a je ještě horší, než byl. Kdo spravuje 
Hřebečské stezky, kdo se o to stará, aby se to uvedlo do pořádku, když už do toho město 
přispívá nemalými finančními prostředky.   
 
Horčíková – předpokládám, že se bavíme o té plošině, která to je na parkovišti U tety.  To je 
Lesů ČR, tehdy po tom avízu, že ten stav je nedobrý, jsem jim osobně volala, říkal, že to 
prověří. My tam nemáme ani pozemky, ani to zařízení není naše.  
 
Mička – ještě jednou se vrátím k té Miltře, já jsem se také dozvěděl tu neoficiální informaci, 
proto jsem se ptal, jestli vedení města něco ví. Tak jako neoficiální informace je, že ty 
záměry, které tam jsou, od bydlení přes ubytovny a podobně. Říkám neověřené informace. A 
na druhou stranu za dvou osobu musím konstatovat, že se domnívám, že to, že to město 
nechalo proklouznout si mezi prsty, že to je zásadní chyba. Když se podíváme na jiná města 
typu Svitavy, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, staré zátěžové provozy se vykupovali, tak aby 
se tam mohlo zřídit něco smysluplného. A tady v centru městu, budova, která se prodávala 
na realitkách za 12 milionů, si myslím, že není přemrštění cena, když to srovnám s realizací 
akce zázemí na Knížecí louce v hodnotě 8 milionů. Já si myslím, že tohle jsou nesrovnatelné 
položky právě z hlediska budoucího rozvoje města v centru.  
 
Starosta – já si nedovolím srovnat Knížecí louku s Miltrou. To je nesrovnatelné, to je úplně 
jinak. Ta lokalita nestála 8 milionů, ale 6. Mimochodem se tam vypraví kontrolní výbor, takže 
to může nalézt. Je to tam i vyvěšeno, jaké to byly skutečné náklady. Já už se k tomu nebudu 
dál vyjadřovat. Ty Miltra, uklouzlo mezi rukama, my jsme byli postaveni před hotovou věc. 
Dáte 14 milionů, je to vaše. My jsme to neakceptovali, nebyl jsem sám, kdo byl proti tomu to 
kupovat za 14 milionů, protože to koupíme za 14 milionů, dalších 6 – 8 dáme, než to 
shodíme a nemáme ještě furt nic. Je to o strategii a jako zastupitelstvo jsme se shodli, že to 
kupovat nebudeme. Takže já bych to nesváděl na město. Město je zastupitelstvo jako 
nejvyšší orgán a zastupitelstvo to neakceptovalo tuhle nabídku. Byli jsme se tam podívat, 
radili jsme se se stávajícím majitelem a neříkám, kolik bychom akceptovali, těžko říct. Ale 
dneska je situace nějaká a my se k tomu nějakým způsobem budeme muset postavit. Je 
tady Ing. Sejbal, jaké máme možnosti stran územního plánu?  
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Sejbal – otázkou je, co se tam bude stavět a čemu chceme zabránit. Pokud chceme zabránit 
ubytovnám, tak v současné době ten areál je daný na přestavbu z průmyslové lokality je na 
OM, ubytovny, stravovací zařízení, služby apod. Pokud to budeme chtít změnit na něco 
jiného, třeba OV služby bez ubytování anebo na lokalitu rodinné bydlení, kde nejsou 
předmětem ubytovny, tak jedině změnou územního plánu. Pokud dotyčný majitel pozemku 
nesouhlasí se záměrem dneska podle územního plánu, má možnost požadovat náhradu 
finanční.  

Charvát – vy jste mě tím předběhli, ale já jsem chtěl říct, že prostě město má páky jak 
nesouhlasit úplně se vším, ale musí se tvrdě postupovat v tom stavebním řízení. 
Samozřejmě, že pokud ten záměr bude v souladu s územním plánem, tak nenaděláme nic.  

Mačát – já jsem chtěl ještě jednou zdůraznit, že to bylo rozhodnutí zastupitelstva města. A 
před tím rozhodnutím byly učiněny nějaké kroky zejména prohlídka. Já už si nepamatuju, jak 
kdo hlasoval, už ani nevím, jak jsem já hlasoval, můžeme se na to podívat, ale je to jedno. 
Rozhodnutí zastupitelstva platí. Možná že bylo možné navrhnout v minulém období znova to 
hlasování, tos teda nenavrhl, nikdo to nenavrhl, takže můžeme nadávat sami sobě, že jsme 
to třeba neudělali.  

Starosta – jak už jsem naznačil, že skupování starých barabizen je cesta do pekel a že to 
oslabí tu obec nebo město. Vezměte si třeba Slavii, kdyby se někdo našel, kdo to koupí a 
bude z toho chtít dělat něco podobnýho, tak to taky koupíme radši my? Aby tam nebyla 
nějaká neplecha? A to jsou další a další objekty ve městě, kterých není málo. To se prostě 
nedá. Osobně si myslím, že tudy cesta nevede. Jedinou možnou zákonnou změnou je 
změna územního plánu a pak si to hlídat v těch řízeních o povolení stavby apod., kde jsme 
jako účastníky řízení.  

Tajemník – já jenom v této záležitosti bych chtěl dát informaci, že min. pro místní rozvoj 
připravuje možnost dotačních titulů, které by umožnily obcím pracovat s těmito starými 
areály, možná dokonce by tam byla i dotace na odkup a následnou revitalizaci. Ale to je ve 
fázi příprav a úvah.   

Mačát – o tom se skutečně mluví, a proto jsme také do strategického plánu rozvoje města 
zapracovali toto opatření, aby se sledovali možnosti dotace na brownfieldy. Pokud by tam byl 
i nákup, tak je potřeba, aby příští zastupitelstvo to skutečně sledovalo a nějaké ty 
nejdůležitější areály koupilo. Ono toho je skutečně ve městě dost, co by bylo dobré mít v 
majetku a pokud možno to nějak přestavět. Nechat to chátrat není řešení. Je to složitá věc.  

Starosta – dovolil bych si vás pozvat na dny Česko německé kultury, které jsou za necelé 
dva týdny. V sobotu je zahájení a následně v neděli je koncert vážné hudby a sólového 
zpěvu. Přijede starosta s místostarostkou ze Staufenbergu. Teď jsme si tady „užívali“ s 
přáteli z Vlaardingenu. Škoda, že nás v sobotu vytrestal déšť, ale neměl jsem to svědomí to 
nechat zrušit. Začalo pršet až večer na ten koncert Vojtka. Je to prostě smůla, zrušit to tudy 
cesta nevede. Ohňostroj si všichni chválili. Trošku jsme měli smůlu, jinak akce stála za to. 
Patří poděkování kulturním i technickým službám. 

 
Konec 17:45 
 
V Moravské Třebové 03.09.2018 
Zapsala: Bc. Petra Odehnalová 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Milada Horáková  Miroslav Jurenka 
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