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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne  1. října 2018 od 15:00 hod v: 

Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni: 20 členů ZM (dle prezenční listiny), tajemník MěÚ 
 
Omluveni: Mgr. Cápal  
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák 
 
Zapisovatelka: Petra Odehnalová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 896/Z/011018 - 921/Z/011018 
 
Návrhová komise: Ing. Maixnerová, M. Jurenka, M. Horáková 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Mička, Mgr. Bc. Bártová 
 
 
Tisk č. 1 - Pozvánka, program jednání zastupitelstva města 
Jílek – pokud si dobře vzpomínám, tak na posledním jednání zastupitelstva proběhla 
informace o tom, že bude 1. října svoláno mimořádné jednání zastupitelstva z důvodu 
schválení záležitostí ohledně komplexních pozemkových úprav. Z tohoto důvodu žádám a 
dávám návrh, a to, aby v dnešním programu se projednávali pouze body 1 – 4 a body č. 5 – 
17 byly odloženy na příští řádné jednání zastupitelstva.  
 
Starosta – budeme o návrhu hlasovat. Považujeme za nejdůležitější dnešního dne bod č. 7 
dohoda o narovnání. Dovolil bych si varovat vynechat 7 na příště, protože to soudní řízení na 
kraji v Pardubicích je odročeno na 31.10., a to jak známo nebude do té doby žádné 
zastupitelstvo. Tak se obávám osobně, že by bylo vážné nebezpečí, že by město mohlo přijít 
k významné újmě. Proto bych si dovolil před tímhle varovat.  
 
Jílek – trvám na tom návrhu a nesdílím ten názor, že by to hořelo, protože ten soudní spor se 
táhne, pokud vím, tři roky a žádost města o odročení, si myslím, že bude bez problému 
akceptována krajských odvolacím soudem.  
 
Starosta – děkuji, nicméně já na té připomínce musím trvat, protože bychom si měli všichni 
uvědomit, že soud může rozhodnout, pokud tam nepředložíme dohodu o narovnání do toho 
31.10., a město skutečně může přijít k vážné újmě. Pan dr. Skoupý to okomentuje, protože je 
do toho zasvěcen a město v těch jednáních všech zastupuje a je do všech podrobností 
zaveden. Proto teď nemá smysl k tomu vést nějakou diskuzi.  
 
Martínek – já jenom aby bylo jasno, to samozřejmě tomu vyhověl promptně ten soud. Oběma 
stranám, nejenom město chtělo odložení, ale i Kongregace, ale právě do té doby, kdy je to 
odloženo, a pak rozhodne. A ta dohoda mezi tím nastala. To znamená, aby mohla platit z 
naší strany, Kongregace to musí projednat na své straně, a my to musíme pojednat v 
zastupitelstvu. To nemůžeme udělat jinak, než schválením v zastupitelstvu.  
 
Starosta – já předpokládám, že všichni cítíte stejnou spoluzodpovědnost za to, jak se 
rozhodneme dneska. Vítám pana dr. Skoupého, zástupce města v soudním sporu s 
Kongregací ohledně jejich žaloby na město a na stát kvůli restitučnímu nároku. Kolega Jílek 
navrhl body 5 – 17, tam je i ta dohoda o narovnání, odložit na jednání příštího zastupitelstva. 
Já si dovolím jenom tvrdit, že je tady vážné nebezpečí, pokud bychom tu dohodu dneska 
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neměli schválit. Jenom podotýkám, že město se do té situace nedostalo vlastním zaviněním, 
ani přičiněním. Město v roce 2010 schválilo bezúplatný převod ze státu na město. To je 
všechno, čím jsme se provinili. Teď si troufnu říct předem, že nezvládnout schválení téhle 
dohody může být pro město nehorázné a mít velké důsledky. Požádal bych dr. Skoupého, 
aby to ještě vysvětlil více.  Ještě před tím pan Jílek.  
 
Jílek – já bych byl rád, aby se mi nepodsouvalo do úst, co jsem nikdy neřekl. Já jsem tu 
dohodu četl a s velkou pravděpodobností ji v budoucnu podpořím. Já jsem řekl to, že ten 
soudní spor se vleče tak dlouhou dobu, byl několikrát odročen, nechci říct z malicherných 
důvodů, ale z daleko méně podstatných důvodů, než je tento. Já tvrdím, že to zastupitelstvo, 
které by to mělo schvalovat, by mělo být zastupitelstvo, které vzejde z voleb, které 
proběhnou. Protože v okamžiku, kdy to dneska schválíme, tak nově zvolené zastupitelstvo 
bude mít první důvod k poukazování na to, co jsme udělali blbě a proč jsme to schvalovali na 
poslední chvíli a v časové tísni. Znovu říkám, že není vůbec žádný problém za měsíc, na 
předpokládám prvním jednání zastupitelstvo, tuto dohodu řádně projednat v orgánech města, 
řádně zargumentovat a schválit.  
 
Starosta – znovu připomenu, že 31.10. je odročené řízení druhého stupně v Pardubicích u 
krajského soudu a na takové věci prostě není čas.  
 
Mačát – já jenom formálně nebo procedurálně, myslím si, že teď říct, že se budou 
projednávat body 1 – 4, že to je špatně. Pojďme to projednávat podle programu, a u kterého 
tisku někdo si myslí, že se má odložit, tak ať se odloží. Ale ne to odkládat blokově všech 12 
tisků.  
 
Starosta – než budeme hlasovat bych požádal dr. Skoupého o komentář. Je to trochu 
neobvyklé, ale asi není zbytí, abyste slyšeli předem, než se rozhodne, jak s tím naložíme s 
těmi 12 tisky.  
 
Skoupý – ten komentář v podstatě bude poměrně krátký, byť ten spor se táhle už tři roky. 
Pokusím se být stručný a vypíchnout ty základní body. Ta smlouva o bezúplatném převodu, 
kterou stát převedl na město majetek současného domova důchodců, byla uzavřena v roce 
2010. 31.12.2015 poslední den lhůty podala Kongregace žalobu, kterou se zatím nedomáhá 
vlastnického práva k předmětným nemovitostem, protože obec není příslušná k vydání 
nemovitosti, ale domáhá se toho, že právě ta smlouva o bezúplatném převodu z roku 2010 je 
neplatná. Výsledek by měl být podle církve ten, že nemovitosti se vrátí zpátky do vlastnictví 
státu a stát bude s kongregací jednat o tom, zda ten majetek Kongregaci vydá či nevydá, 
neboť stát už je v této věci pasivně legitimovaný. Soudní stání pobíhalo v SY u okresního 
soudu, který 24.07.2017 kde vydal rozsudek, kde žalobu zamítl. Ty důvody byly v podstatě 
dva. První byl ten, že Kongregace neprokázala vlastnické právo ke všem těm nemovitostem 
a druhý důvod byl ten, že soud neshledal důvod k tomu, aby se nemovitosti vrátili zpět státu, 
protože dle soudu I. stupně nebyl porušen tzv. blokační paragraf. Šlo o to, že v zákoně o 
půdě už někdy od roku 1991 bylo ustanovení, že církevní majetek by stát neměl převádět na 
třetí subjekty do doby vyřešení církevních restitucí. Nejvyšší soud zaujal časem právní 
stanovisko, že tento blokační paragraf se vztahuje pouze na majetek zemědělský, právě 
proto, že je ten blokační paragraf v zákoně o půdě. Soud dospěl k závěr, že jednak církev 
neprokázala své vlastnické právo, a jednak se na ní nevztahuje ten blokační paragraf, 
protože nešlo o zemědělský majetek. Proti tomuto rozsudku podala Kongregace v zákonné 
lhůtě řádné odvolání, kde vznesla řadu námitek proti rozhodnutí soudu I. stupně, přišla i s 
některými novými skutečnostmi a od té doby proběhly tři jednání před krajským soudem v 
Hradci Králové pobočka v Pardubicích. První jednání bylo v březnu letošního roku, kdy 
krajský soud poučil církev, že pokud neprokáže své vlastnické právo k tomuto majetku, tak 
že žaloba bude zamítnuta. Krajský soud dal církvi lhůtu 30 dnů na prokázání těchto 
skutečností a církev doložila své vlastnictví a prokázala, že je vlastníkem pozemků a 
bývalých budov areálu domova důchodců. Nejedná se o veškerý majetek, nepatří tam 
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například ta řada, co je směrem k parku, ale jinak v podstatě celý domov důchodců. Další 
jednání proběhlo v červnu letošního roku, kdy krajský soud konstatoval, že tedy církev 
prokázala své vlastnické právo a naopak sdělil městu a státu, že krajský soud zaujímá jiný 
právní názor, kdy město i stát byli poučeno o tom, že krajský soud odlišně posuzuje věc po 
stránce právní a skutkové oproti rozhodnutí okresního soudu. V tom okamžiku jsme my i stát 
podstatně zpozorněli, protože do té doby se ten spor vyvíjel velice dobře, požádali jsme také 
o stanovení lhůty k tomu, abychom přesvědčili krajský soud o tom, že tento areál není 
zemědělskou usedlostí, nesloužil k zemědělské výrobě a navrhli jsme jak my, tak stát, kr. 
soudu důkazy listinné i svědecké a snažili jsme se přesvědčit kr. soud o tom, že ten jeho 
právní názor není správný, a že okresní soud rozhodl správně. V srpnu proběhlo další 
soudní stání, kde byl vyslechnut svědek, listinné důkazy a kde kr. soud tvrdil, že jeho právní 
názor, ani názor na skutkové záležitosti se nezměnil, z čehož vyplývá, že stále má ten názor, 
že tu věc posoudí odlišně po stránce skutkové i právní oproti rozhodnutí soudu I. stupně a 
vyzval nás (žalovanou stranu a žalobce) k mimosoudnímu jednání. To mimosoudní jednání 
proběhlo, jeho výsledek je dohoda o narovnání, kterou předpokládám všichni máte, kde 
požaduje kongregace zřízení věcného břemene ke kapli, která je v areálu domova důchodců 
a finanční kompenzaci ve výši 7,5 milionu korun s tím, že bude uhrazena ve třech splátkách 
ve třech letech. Otázka samozřejmě zní, co by se stalo, kdybychom na dohodu nepřistoupili. 
Předpokládám, že kr. soud by 31.10. ve věci rozhodl a rozhodl by tím způsobem, že by 
rozsudek soudu I. stupně změnil a žalobě by vyhověl. Vedou mě k tomu dva základní 
důvody. Kr. soud má tři možnosti, jak rozhodne. Buď věc vrátí zpátky soudu I. stupně k 
dalšímu řízení v okamžiku, kdy zjistí, že nejsou provedeny všechny důkazy a že je nutné to 
pořádně prošetřit. Nebo rozsudek soudu I. stupně potvrdí, pokud je všechno v pořádku. V 
případě, že by krajský soud chtěl rozhodnout těmito způsoby, tzn. potvrdit a vrátit, případně 
zrušit a vrátit, tak by rozhodl při prvním stání případně i bez stání. Je to obvyklé, pokud soud 
I. stupně rozhodl správně, tak kr. soud bez dalšího dokazování rozsudek potvrdí. V případě, 
že kr. soud sám provedl dokazování, vyslechl svědky, provedl tři jednání za účasti stran, tak 
tento postup mě vede k tomu, že kr. soud v této věci chce sám rozhodnout a chce 
rozhodnout jinak než soud okresní, proto si tam doladil některé ty záležitosti. Tedy nejen že 
nás kr. soud poučil o tom, že má rozdílný názor než okresní soud, ale i celé to řízení je 
vedeno k tomu, že bude vydán rozsudek, kterým se rozsudek okresního soudu změní a 
rozhodne se, že smlouva z roku 2010 mezi městem a státem je neplatná. Samozřejmě 
nemůžu to předjímat stoprocentně. Rozhodnutí kr. soudu nikdo neví, jak dopadne. Vycházím 
tak z toho poučení, který nám bylo uděleno i z toho, jak to soudní řízení probíhá. Pokud by 
skutečně takto rozhodl krajský soud, tak jak už jsem říkal na začátku, otevřeli by se dveře k 
těm restitucím naturálním, Kongregace by se státem jednala o vydání tohoto svého 
původního majetku, protože jak jsem řekl, Kongregace prokázala, že ten majetek byl její a v 
50. a 60. letech byl státem neprávem odňat. Pak by nastalo to jednání mezi státem a 
Kongregací, kde zase těžko říct, jak by to dopadlo, protože v tom areálu zejména stavby 
došly zásadních změn, některé byly demolovány, některé rekonstruovány, některé byly 
opraveny, některé nově postaveny, takže teoreticky by tam mohla být nějaká překážka k těm 
naturálním restitucím, nicméně bylo by to komplikované a složité. My bychom měli možnost 
podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde bychom se domáhali zrušení rozsudku krajského 
soudu a vzhledem k tomu, že dovolání je mimořádný opravný prostředek, je otázkou, zda by 
vůbec dovolací soud se naším dovoláním zabýval, protože aby se nejvyšší soud mohl 
nějakou věcí zabývat, tak musí být splněny zákonné náležitosti, které jsou uvedeny v 
občanském soudním řádu, a v podstatě ten nejvyšší soud rozhoduje pouze v případě, že se 
soud krajský odchýlí od nějaké ustálené rozhodovací praxe, nebo že tato otázka právní 
nebyla před nejvyšším soudem řešena. Vzhledem k tomu, že v našem případě se jedná o 
skutkové záležitosti, zda v roce 1956, když došlo k přechodu vlastnictví z Kongregace na 
stát, se jednalo o majetek, který byť částečně nebo zcela sloužil k zemědělské činnosti či 
nikoliv, tak je to otázka nikoliv právní, ale otázka skutková. Takže vzhledem k tomu, že 
nejvyšší soud se zabývá pouze případy, kde se řeší otázka právní, tak je otázka, jestli by 
nejvyšší soud skutečně vůbec se naším dovoláním zabýval. Pak už by zbýval jen ústavní 
soud, který však není nějakou čtvrtou instancí, zbývá se pouze případy porušení ústavnosti, 
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takže taky je otázkou, zda ústavní soud by nám v tomto pomohl. Stojíme před tím, že se s 
nejvyšší pravděpodobností na nás řítí rozsudek, který nás zbaví vlastnictví majetku v 
hodnotě, tuším někde jsem slyšel, asi 260 – 300 milionů. Má to své dopady z hlediska 
dotací, kdy obvykle bývá v dotačních podmínkách podmínka zachování vlastnictví po určitou 
dobu. Takže v případě, že bychom pozbyli vlastnické právo, tak bychom pravděpodobně 
museli nějaké ty dotace i vrátit. Ale to jsem nějak zásadně nezkoumal. Zkoumal jsem 
skutečně tu otázku, zda je reálné, že ten majetek by se zpátky vrátil státu či nikoliv. Což tedy 
jaksi vidím za reálné a vidím to tak reálné, že toho 31.10. s největší pravděpodobností soud 
už podobný rozsudek dá. Ale mýliti se je samozřejmě lidské, a do hlavy krajskému soudu 
nikdo nevidí, nicméně jak jsem uvedl, z těch indicií je zřejmé, jakým způsobem se hodlá kr. 
soud rozhodnout.  
 
Starosta – děkuji za obsáhlý komentář. Já znovu si dovolím říct nahlas, že situace je kritická, 
a že bychom dneska měli být schopni tuto dohodu schválit.  
 
Charvát – já bych po panu Skoupém chtěl vědět jednu věc, jestli lze požádat soud o 
prodloužení lhůty s tím, že dohoda je na cestě, a že by o tom mělo hlasovat spíš nově 
vzniklé zastupitelstvo, než to, které teď za týden končí. Jednoduchá dotaz. Lze tohle na 
soudě zařídit nebo ne?  
 
Skoupý – určitě soud lze požádat, ale zda soud vyhoví nevím, protože my nejsme páni 
sporu, pánem sporu je žalobce. Pokud by požádal žalobce o odročení, tak by soud 
samozřejmě takové žádosti vyhověl. Pokud požádá žalovaný, může to soud považovat za 
nějakou obstrukci, prodlužování, atd. Museli by o to buď žalobce, nebo oba účastníci. 
Samozřejmě jak říkám, požádat lze, ale zda by krajský soud v tomto případě vyhověl, 
nemůžu na 100 % říct.  
 
Jílek – chtěl jsem položit stejnou otázku a jsem rád za tu odpověď. Jsem přesvědčen na 101 
%, že žalobce návrh na to odročení podá a že mu bude vyhověno. Jinak musím říct, že 
žasnu. Neschválili jsme program dnešního zastupitelstva a v rozporu s jednacím řádem 
projednáváme klidně bod č. 7. Trošku to nechápu, ale nevadí mi to, aspoň se nezasvěcení 
dozví, o čem se tady jedná. Jedná se o ukradení majetku komunisty, jedná se o to, že ta tíže 
toho ukradeného majetku spočinula po mnoha letech na státu a teď má tu finanční tíži, i když 
je otázka, o čem se vlastně bavíme. Bavíme se o částce, za kterou se postavila unimobuňka 
na Knížecí louce, a toto je odstupné pro areál dnešního domova důchodců. Já znovu 
opakuji, podal jsem návrh na úpravu programu, trvám na tom, aby se o tom hlasovalo dřív, 
než se ty body budou projednávat. 
 
Starosta – já jsem předeslal, že je to neobvyklé, ale bylo potřeba, aby dr. Skoupý vám to 
vysvětlil, protože většina z vás do toho není zavedena. To bylo zcela důležité a 
nepominutelné. Nicméně hlasovat se o tvém protinávrhu samozřejmě bude.  
 
Martínek – já to považuju taky za nestandartní, nicméně ten návrh, a pan kolega Jílek si toho 
je moc dobře vědom, je víc než závažný a aby bylo jasno, o co jde. Souhlasím s tím, že ten 
původní majetek byl kdysi ukraden. Nicméně na druhé straně je třeba, než budete hlasovat, 
vědět jednu věc. V době, kdy o ten majetek se začalo starat město, tak město se 
prokazatelně zeptalo Kongregace, jestli bude chtít restituovat majetek nebo ne. Ten příkaz 
jsem zadal, to jednání proběhlo a výsledek toho jednání byl zcela jasný, nebude žádat a taky 
nežádala. Kongregace mohla požádat o majetek vrácení stejně jako františkáni naproti o ten 
majetek. My jsme se na to ptali zejména proto, že ten domov důchodců v té době byl v 
naprosto dezolátním stavu a většina z vás si doufám ještě pamatuje, v jakém stavu ten 
domov důchodců byl. A než jsme začali jednat o dotacích v řádech stovek milionů korun a 
momentálně tam probíhá další v desítkách milionů, která by ten areál měla dokončit, tak 
jsme se zeptali, jestli s tím bude problém nebo ne. A teprve až jsme dostali odpověď, tak 
jsme začali celou tu rekonstrukci. Já tady nebudu komentovat rozhodnutí soudu, jejich 
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postupy atd. Je nanejvýš jasné, že ten domov důchodců nikdy zemědělská usedlost nebyla. 
Ale bylo to samý co všechny ostatní ty sociální ústavy, které to měly jako doplňkovou 
činnost, kterou doplňovaly nedostatek finančních prostředků. Ale zemědělská usedlost jako 
taková to nebyla. Nicméně to podstatné je, že my jsme se nejdřív ptali, a to právě z toho 
důvodu, že jsme měli tu zkušenost s františkánským řádem. Kdyby odpověď zněla jinak, tak 
jsme to řešili už tehdy jinak. A já bych vás chtěl fakt velmi velmi poprosit, abyste aspoň teď 
zapomněli na to, že jsou koncem týdne volby. A myslím si, že hrát si s těmi věcmi není 
možné. Já to beru jak to je, sám jsem se pokoušel, aby k tomu soudnímu sporu vůbec 
nedošlo, a nechci ani komentovat tu dohodu, která je dejme tomu přijatelná. Podstatné je, že 
my jsme se dřív, než jsme jakoukoli investici do toho majetku zařídili, tak jsme se 
prokazatelně ptali, jestli to bude napadeno v tom restitučním sporu nebo ne. A dneska ten 
domov důchodců vypadá úplně jinak. Je to jeden z nejmodernějších domovů důchodců a 
vůbec sociální péče v tom komplexu, který tady máme. Jestli se má něčím Moravská 
Třebová chlubit, tak to bezesporu komplexem sociálních služeb. A pokud by došlo k soudním 
tahanicím, které mohou trvat další léta samozřejmě, tak je otázkou, co s tím areálem bude, 
jak se tam bude pracovat zaměstnancům, jak se tam bude žít klientům, když nebudou vědět, 
co se bude dít, atd. Já si myslím, že s těmihle věcmi, když už se našla nějaká dejme tomu 
přijatelná dohoda, tak bychom si s těmito věcmi hrát neměli.  
 
Charvát – my to určitě neřešíme proto, že je tady týden před volbama. Nám se prostě nelíbí, 
že tohle je ušitý takovou horkou jehlou. Tady se zavazuje příští zastupitelstvo k poměrně 
vysoké částce peněz, že to třeba nešlo rozložit do delšího období nebo něco. Nechci 
komentovat zase to, co víme z druhé strany, jakým způsobem bylo s kongregacemi jednáno. 
Nicméně ty máš pravdu o tom začátku, kdy se připravovaly ty velký rekonstrukce, že to 
proběhlo tak jak ty říkáš. Tady tu poslední rekonstrukci děláme v době, kdy už se 
kongregace se státem potažmo s městem soudila. Ono to není úplně všechno tak, jak jsi 
řekl. Nám vadí ten velkej závazek, a že o tom jednáme týden před tím, než tady bude sedět 
úplně někdo jinej. Tohle nám na tom vadí, to je jediný. Jinak já osobně jsem pro to, aby se té 
kongregaci prostě v duchu té smlouvy vyhovělo. K čemu nám bude ten kostelík, vždyť ať si 
ho klidně užívají. Nám to nevadí. Nám ani nevadí to, že bychom tý Kongregaci měli řekněme 
zaplatit nějaký odstupný. Vadí nám prostě ten čas. To je všechno.  
 
Starosta – znovu si dovolím připomenout, že to není věc politická. V žádném případě. To je 
věc existenční. Tak to prosím takhle vnímejte. Že se to takhle sběhlo týden před volbama, 
zaplať pánbůh, že máme dneska to mimořádný zastupitelstvo, který bylo svoláno kvůli jiným 
záležitostem. To dobře víte. A že jsme se s nimi dokázali domluvit před 11 dny, tak to si 
myslím osobně sám za sebe, že to je úspěch, že jsme tu dohodu našli a je to kompromis. 
Předloni to mělo být 15 milionů, to dobře víte, seděli jsme tady všichni. To jsme odmítli a 
navíc nebylo žádné akutní nebezpečí toho nepříznivého výsledku před soudem. Ale teď jak 
to řekl dr. Skoupý, tak jednoznačně buďme si vědomi toho, že když to dneska nezvládneme, 
tak město může utrpět nebývalou újmu. Aby město přišlo o majetek ve stovkách milionů 
korun, o tý ostudě mluvit nebudu, co by byla samozřejmě, to je to nejmenší. Ale skutečně ta 
újma vyjádřená v penězích by byla pro město vražedná. To si troufám takhle označit.  
 
Martínek – mě to mrzí, já, i když se snažím to nevnímat, tak vidím, jaká je tady všeobecná 
negace všeho, ale musím se ohradit, i když s Pavlem máme korektní vztahy. S tím, co teďka 
řekl, že není všechno tak, jak jsem řekl. Tak jak jsem to řekl, že to úplně doslova včetně 
toho, že já osobně jsem se snažil o to, aby k tomu soudnímu sporu vůbec nedošlo. Ale druhá 
věc je, že těch 50 milionů, co jsme teďka dostali, si uvědomme přátelé, že to není dar z 
nebes. Získat tyto peníze nebylo vůbec nic jednoduchého. My jsme samozřejmě mohli a taky 
to mohlo být tak, že jsme mohli říct je tady spor, tak nebudeme o nic žádat. Ale pak by ten 
stav toho domova důchodců byl takový, jaký byl před tím. A je otázkou, jestli stát ještě někdy 
takové dotace dá. Mimochodem nic takového není na obzoru. Takže to, že jsme dostali 
poměrně velkou dotaci na to, abychom mohli dokončit ten areál, já teda bohužel je smutné, 
že to probíhalo v době, kdy byl spor, který si myslím, že byl nešťastný od samého počátku, 
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ale na druhé straně odmítnout tu dotaci, a říct státu státe my se soudíme, tak nic nechceme, 
znamená pro město, vy někdo seženete 50 milionů jen tak? Seženete to někdo? Já se 
omlouvám, že jsem už docela osobní jo, protože upřímně řečeno moc lidí se na tom shánění 
té dotace nepodílelo. 
Jílek – já se omlouvám za to, co vyvolal můj návrh. Já jsem prostě konstatoval, že toto 
jednání bylo svoláno jako mimořádné s tím, že se mají projednat dva konkrétní body v rámci 
komplexních pozemkových úprav. Přibylo tam dalších 10 bodů, o kterých se domnívám, že 
není problém je schválit na příštím řádném jednání zastupitelstva. Myslím si, že budou 
všechny bez problému schváleny. Můžou být během té doby projednány podrobněji a vůbec 
si nemyslím, že bychom se teď, když nemáme schválený program, měli nadále zabývat 
bodem č. 7, ke kterému s velkou pravděpodobností ze zkušenosti z minulých let a z toho, jak 
tady koalice hlasuje, stejně dostaneme. Takže já další svoje připomínky uplatním, pokud se k 
tomu bodu dostaneme, tak až bude na řádném programu, a až se bude normálně 
standardně projednávat. Byl bych rád, abychom odsouhlasili program dnešní schůze a 
potom se jím řídili.  

Starosta – děkuji za poučení, já jsem si toho vědom, já jsem to předem řekl, že jsem si toho 
vědom a dělal jsem to zcela záměně takhle, protože bez komentáře dr. Skoupého bylo 
předčasné schvalovat program. Já z toho neslevím, protože mně jde osobně o prospěch 
města. Mně nejde o to, aby město dostalo na frak nějakým naším vytahováním se navzájem 
atd. Nezlobte se, že to říkám takhle.  

Tajemník – já bych jenom věcně chtěl uvést, že pokud mluvíme o příštím řádném zasedání 
zastupitelstva, tak nelze počítat s tím, že na ustavujícím zasedání zastupitelstva by se body 
tohoto typu projednávali. Ustavující zasedání slouží úplně k jinému účelu. A ten termín je 
přepokládám konec října, začátek listopadu. Takže to první řádné zasedání, které by 
projednávalo tyto běžné provozní věci, lze předpokládat, že by bylo někdy v průběhu 
prosince.  

Starosta – děkuji, já jsem to chtěl říct taky, pan tajemník mě předběhl.  

Mačát – já jsem měl tu samou připomínku, že taková iluze, že na ustavujícím zastupitelstvu 
se bude projednávat tak závažná bod, je naprosto nesmyls. Dál nevím, co vás vede k tomu 
Pavle Charváte a další k tomu názoru, že nové zastupitelstvo bude mít víc informací a bude 
schopno lépe rozhodnout než současný. Vždyť my jsme to projednávali na několika 
jednáních, ty informace o průběhu toho procesu soudního jsme měli, a noví zastupitelé než 
se zorientují, tak já si myslím, že nebudu schopni to nějak skutečně seriózně posoudit. Čili 
považuji za lepší, abychom to rozhodli už my.  

Tajemník – došlo k administrativní chybě, nesedí pořadí s očíslováním tisků. Je to jinak než v 
seznamu. Týká se to bodů 3 – 7. Pokud se bude vycházet z tohoto seznamu, tak jsou to tyto 
body, jak Ing. Jílek navrhnul.  

Protinávrh – pro body 5 - 17 odložit – 6, proti 12, 2 se zdrželi 

Jílek – jsou tady zástupci ze SPÚ, kvůli kterým to bylo svoláno, tak jim dejme první místo.  

Starosta - Za bod 2 dát bod 7 a 8. Jinak to nechat.  

Pro 16, 1 proti, 3 se zdrželi  

  
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 896/Z/011018 
 
Pro volí - 20 
Přijato usnesení č. 920/Z/011018 
Pro volí - 20 
Přijato usnesení č. 921/Z/011018 
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Tisk č. 2 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 916/Z/011018 
 
Tisk č. 3 - Dohoda o narovnání 
Mička – já se zeptám jaká je šance rozložení dalších splátek. Ta letošní je asi jasná pro 
potřeby toho krajského soudu. Čili jestli z toho vylezla nějaká možnost jiného rozložení 
splátkového kalendáře.  
 
Starosta – já na to zareaguji. Obsahem dohody o narovnání jsou tři splátky. První do konce 
tohoto roku s garancí, že po zaplacení téhle splátky bude stažena žaloba. Což je pro nás to 
nejpodstatnější. Druhá splátka do 30.06.2019 a poslední do 30.06.2020. To se domníváme, 
že je akceptovatelné. Je to dohoda obou stran o těchto 3 splátkách a i termínech zaplacení. 
Tu dohodu máme všichni k dispozici. Nevidím důvod, proč tady spekulovat. Ty peníze dát 
musíme, je to v podstatě „výkupné“ nebo jak to nazvat a nám asi nic jiného nezbyde než na 
to jít. Situace je opravdu kritická dneska 1.10.  
 
Jílek – já navrhuji toto usnesení, které předám písemně, aby se o něm hlasovalo. 
Zastupitelstvo města ukládá radě města informovat prostřednictvím právního zástupce 
odvolací soud o tom, že obě strany sporu intenzivně jednají o schválení dohody o 
mimosoudním vyrovnání a právním zástupcem požádat odvolací soud o odročení do 
31.12.2018.  
 
Starosta – dobře, to je protinávrh. Já znovu si dovolím důrazně varovat před takovými 
úskoky a spekulacemi. Já to nemůžu jinak nazvat. Zvlášť od tebe bych to nečekal, ty bys měl 
mít první zájem na tom, abychom to co nejdříve naplnili. To je názor, já velmi vážně vnímám 
akutnost nebezpečí a toho možného neúspěchu. Já už se nechci opakovat. Samozřejmě o 
tom protinávrhu budeme hlasovat.   
 
Jurenka – já bych chtěl říct k této ošemetné věci asi tolik. Slyšeli jsme kolem toho hodně a 
myslím si, že je na každém zastupiteli na jeho zodpovědnosti, jestli to podpoří nebo ne. Já 
jsem se rozhodl, že tuto dohodu o narovnání podpořím. Ale chtěl bych ještě, aby někdo, kdo 
kolem toho bude moct jednat, aby jednal třeba i se státem o tom, že by nám mohli dát 
nějakou kompenzaci. Myslím si, že jsme v tom v dané chvíli nevinně, že je to věc státu, který 
nám předal něco, co posléze bychom měli vracet. Takže jestli by bylo možné nějakým 
způsobem apelovat někde, abychom dostali nějakou kompenzaci nebo vůbec možnost 
jednat o nějaké kompenzaci.   
 
Starosta – já se domnívám, že by tohle bylo na místě nenechat to jen tak, zkusit jednat s 
někým o nějaké součinnosti nebo spoluúčasti.  
 
Jílek – já bych se velice rád ohradil proti tomu, co tady zaznělo, že bych měl mít zájem na 
schválení té dohody. Chápu jediný důvod, který bych k tomu měl mít. Tu dohodu na první 
pohled se mi líbí a souhlasím s ní, a pokud budu mít tu možnost o ní hlasovat v příštím 
zastupitelstvu, tak budu první, který ji podpořím. Já znovu opakuju, ta věc nespěchá, pokud 
obě stany sporu požádají odvolací soud o odročení, bude vyhověno, to všichni velice dobře 
víme. A příští zastupitelstvo, ať už bude v listopadu nebo v prosinci, tak se k tomu může 
kompetentně vyjádřit a tu dohodu, možná může dojít ještě k nějakým úpravám ve prospěch 
města, schválit.  
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Starosta – děkuji, vypadá to, že pan dr. Skoupý tady je zbytečně, že tomu rozumíš líp té 
právní kauze.  

Skoupý – já jenom ještě k tomu, co říkal pan Mička, my jsme na tom jednání, které tady 
proběhlo, tak jsme se samozřejmě snažili snížit tu částku, snažili jsme se ji rozložit, snažili 
jsme se ty podmínky pro město vyjednat lépe, ale toto je skutečně kompromis. Ta 
Kongregace má svoje hranice, přes které prostě už nejde. My jsme na ty hranice narazili při 
tom jednání a akceptovali jsme je s tím, že je musí schválit zastupitelstvo. Požadovali jsme 
tu kompenzaci nižší, i ty platby rozložit. Toto je stanovisko jejich, ke kterému jsme se dostali 
v rámci té diskuze. A mám obavu, že pokud jsme řekli, že to chceme jinak, tak už z jejich 
strany ta vůle tam prostě nebude. Tohle je znění, které je kompromisní na základě několika 
jednání. Pokud se jedná o pana Jílka, tak samozřejmě je to pravomoc tohoto zastupitelstva 
vymínit si rozhodnutí nyní nebo ho nechat na někdy jindy, ale já osobně se domnívám, že 
naopak toto zastupitelstvo by mělo rozhodnout, protože má nejvíc informací a ten čas nás 
skutečně tady trápí. Nevidím nějakého zásadního důvodu k tomu, to odkládat. Pokud to 
odložíme, jdeme do rizika, že soud neodročí jednání a jdeme do rizika, že v tom případě to 
nevratně můžeme prohrát. Takže já ten důvod tady zásadně nevidím. Ale samozřejmě to je 
věc zastupitelstva, je to můj názor, nemůžu vám to nějakým způsobem ponouknout, ale říct 
pouze svůj osobní názor.  

Starosta – jenom podotknu, že bychom měli mít dostatek zodpovědnosti, protože my jsme do 
toho zasvěceni do té kauzy. Jak už tady zaznělo, příští zastupitelstvo bude neznalé, 
nerozkoukané, nebo řada zastupitelů nových, takže je velké riziko, že by to mohlo dopadnout 
všelijak. Nebude jim zapotřebí, aby tohle dělali.   

Maixnerová – já jsem se chtěla zeptat pana dr. Skoupého, jak se on právně dívá na návrh 
pana kolegy Jílka. Já osobně neznám protistranu, a mám obavu, proč oni by měli chtít nám 
vyhovět odložit to až do konce prosince. To je v tento moment moje obava. Zda teď hrajeme 
o 7 milionů, které schválíme, nebo riskujeme to, že soud rozhodne mimo to soudní 
vyrovnání, rozhodne za nás. Nevím, jakou má protistrana motivaci nám vyhovět v tom 
odročení. Toho já se trošku obávám, tak dalece do toho zasvěcena nejsem. Takže já jsem 
chtěla znát názor pana dr. Skoupého a ten už nám ho řekl. Děkuji.  

Martínek – já když jsem odcházel z toho jednání, které jsem vedl pro to, aby ten soudní spor 
nebyl, tak jsem byl přesvědčen, že jsme se dohodli, a že to soudní jednání nebude. Pak po 
několika měsících přišlo něco úplně jiného, o čem jsme se vůbec nebavili, a musím říct, že 
jsem z toho dodneška úplně šokován. Zase máme tuto zkušenost z dřívějška, kolega Skoupý 
zase jsme řešili třeba ty františkány, tak dokut to řešili právníci, tak ty věci se odehrávaly 
téměř stejně. Právníci jsou placeni od toho, aby vyjednali pro své klienty ty nejlepší možnosti. 
Takže s těma františkánama to bylo to samé. Až nakonec došlo k tomu, že tehdejší 
představení františkánského řádu to vzali do svých rukou a dohodli jsme se rozumně. A proto 
ten soudní spor nakonec ani nebyl.  

Protinávrh – pro 2, proti 11, 7 se zdrželo  

  
Pro schvaluje - 16 
Přijato usnesení č. 897/Z/011018 
Pro schvaluje - 16 
Přijato usnesení č. 898/Z/011018 
 
Tisk č. 4 - Rozpočtová úprava č. 11/2018 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 899/Z/011018 
 
Tisk č. 5 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Moravská Třebová – 
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plán společných zařízení 
Prezentace zástupců SPÚ.  
Charvát – já jenom krátce, jestli jsem to vnímal úplně dobře. Teď něco schválíme, pak se 
provedou nějaké zásahy do katastru, přesuny v pozemních, pak se vytýčí priority na 
některých pozemcích, že třeba se bude investovat do té a té cesty a pak se na to začnou 
shánět peníze. Máme nějaký stav nějaké polní cesty třeba v Boršově, tak mi řekněte řádově, 
kdy jsme schopni, když to dobře půjde, tzn. ty peníze seženeme hned, jak o ně požádáme, 
jaký to bude mít časový interval od teď, když řekneme ano. Zhruba ta příprava, to všechno 
než se dostaneme k realizaci některé z těch priorit.  

SPÚ – velmi rád bych vám slíbil nějaký krátký časový horizont, nicméně nechci jenom 
slibovat, ta realita je od zápisu do katastru řekněme ode dneška, ne dřív jak za pět let se 
nedostaneme určitě k nějakým realizačním věcem. Protože i ten návrh a projednávání s 
vlastníky bude trvat, když dobře, tak rok a vlastní zápis do katastru nemovitostí, ten náš 
proces je poměrně složitý, rozhodujeme dvěmi rozhodnutími, doručujeme všem vlastníkům, 
je tam možnost odvolání atd., takže to je další rok jenom procesně. A potom teprve přichází 
to shánění financí. Jsou pozemkové úpravy, které podle nějakých postupů se dostanou třeba 
5 – 6 let, ale i dýl. Takže ty první prvky se snažíme zrealizovat co nejdříve po zápisu, ale 
když se budeme bavit ode dneška, tak dřív než za pět let to určitě není možné slíbit.  

Kolkop – já bych měl dotaz, jestli ty navržený úpravy jsou všechny v souladu s územním 
plánem? 

SPÚ – většina jich je, jsou tam věci, který jsme vypustili oproti územnímu plánu, a to je v MT 
a v Boršově je to nádrž, který byla umístěna nad trojicí poldrů. Ta nádrž tam byla úplně 
zbytečně, není možné z té plochy ji naplnit a byla by to marná investice ze strany města. 
Takže my jsme ji z toho plánu společných zařízení vypustili, a to je asi jediná věc, kterou 
jsme oprati územnímu plánu dali pryč. Byly tam akorát drobné úpravy nějakých biocenter, ale 
to se jednalo víceméně o tvar, ne že bychom zakládali nějaké nové nebo nějaké rušili úplně. 
V žádném případě jsme se nedostali pod stanovené parametry biocenter, vše je v pořádku. 
Řešili jsme to i se zástupci OŽP, takže celou doby šli s námi těmi jednáními a měli jsme i od 
nich připomínky. Doplňovali jsme prvky jako ozelenění a další věci.  

Brettschneider – já bych chtěl jenom poznamenat, že ten proces trvá od r. 2013, získali jsme 
jako město souhlas nadpoloviční většiny těch majitelů pozemků. Nicméně ještě na dotaz, my 
pokud získáme do vlastnictví třeba pás směrem na Útěchov, který je tam vyčleněn v těch 
komplexních pozemkových úpravách, tak nemusíme čekat na ministerstvo zemědělství, 
které schválí peníze na tyto projekty, ale můžeme žádat my jako město v rámci SFDI dotaci 
na cyklostezku a můžeme to tam provést. Takže 5 let ano, když se podaří zapsání a 
převedení těch pozemků do vlastnictví města, tak můžeme konat, třeba na ten Útěchov. Ale 
bohužel ten proces byl pětiletý, teď se to ukončuje, takže já vám děkuji za spolupráci těch 5 
let, co jsme na tom makali, a myslím si, že nové zastupitelstvo bude mít snazší pozici v 
tomto.  

  
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 900/Z/011018 
 
Tisk č. 6 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové – plán společných zařízení 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 901/Z/011018 
 
Tisk č. 7 - Návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Moravská Třebová 
Kolkop – protinávrh odložit na příští jednání zastupitelstva – pro 7, proti 9, 4 se zdrželi  
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Pro schvaluje - 12 
Přijato usnesení č. 902/Z/011018 
Pro schvaluje - 12 
Přijato usnesení č. 903/Z/011018 
Pro ukládá - 12 
Přijato usnesení č. 918/Z/011018 
 
Tisk č. 8 - Vyjádření ke stavbě I/35 Staré Město, připojení na D 35 
Pro vydává - 18 
Přijato usnesení č. 917/Z/011018 
 
Tisk č. 9 - Nemocnice následné péče Moravská Třebová – změna smlouvy, nová 
smlouva  
Přijato usnesení č. 904/Z/011018 
Přijato usnesení č. 905/Z/011018 
 
Tisk č. 10 - Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-
P2/0051500179 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 906/Z/011018 
 
Tisk č. 11 - Denisa Horváthová - dohoda u úhradě dluhu na nájmu ve splátkách 
Přijato usnesení č. 907/Z/011018 
 
Tisk č. 12 - Návrh prodeje pozemků parc. č. 2936/122, 2936/123 a 2936/124  
společnosti protechnik consulting 
Charvát – mě by opravdu v tomhle případě zajímalo, proč týden před volbama máme provést 
tak obrovský prodej pozemků. Věděli jsme o tom v podstatě dva pracovní dny, to jsou ty dny, 
co jsme dostali materiály, je to blesk z čistého nebe. Z těch materiálů vůbec netuším, proč 
bychom měli prodat tak velký pozemek za takovou cenu. Ten znalecký posudek, na který se 
obrací, to je ten znalecký posudek Zdenka Dokoupila, tomu už vůbec nerozumím, takhle 
napsanýmu znaleckýmu posudku. Už vůbec nerozumím, proč ještě to tam popsal, neprovedl 
srovnání s obvyklýma cenama ve městě. My tady prodáváme kdejakýmu mladýmu člověku 
za nehorázný peníze pozemky na stavění a tady, nevím ten důvod proč, prodáváme 
pozemek na průmyslové zóně za 144 korun. Nerozumím tomu. A sám za sebe říkám, že já o 
tomhle rozhodovat nechci a ať o tomhle rozhoduje příští zastupitelstvo. Vůbec netuším, proč 
bych o tom měl dneska rozhodovat.  
 
Starosta – mělo to nějaký vývoj takhle záležitost, je to otázka několika let, není to otázka, že 
to je před volbama, to seš jedinej, kterej to připomíná. My to dobře víme, že je před volbama. 
Ale nemá to s tím naprosto nic společnýho.  
 
Mačát – ten hlavní důvod, proč by se mohly tyto pozemky prodat za nějakou takovou cenu, 
která skutečně není normální, ta je hodně nízká, ale ze strany Protechniku je tady závazek 
vybudování školícího centra. A tento závazek se nám jeví z hlediska rozvoje města jako 
velmi významný, a proto je akceptována v tom návrhu cena, kterou nabízí Protechnik 
consulting. Já na to netlačím, v případě, že to odložíme, tak ale není jisté, že Protechnik 
consulting bude nadále zvažovat nebo uvažovat o výstavbě toho školícího centra. Je možné, 
že to postaví někde jinde nebo vůbec. To je otázka, ale je to na nás, jak se rozhodneme, 
jestli to chceme řešit teď. My se tím zabýváme od roku 2016, Protechnik consulting 
prezentoval tu dokumentaci ke školícímu centru jak radě, tak zastupitelstvu, takže není to 
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blesk z čistého nebe, to možná pro tebe, protože seš tady potřetí teprve. Jinak je to 
dlouhodobá záležitost a projednávalo se to i ve strategickém výboru a při sestavování 
nového strategického plánu města, kde je to přímo zakotveno toto opatření, jako doporučení 
pro město, aby se dohodlo nebo podpořilo záměr Protechniku na výstavbu toho školícího 
centra a podpořilo to tím, že mu poskytne výhodně ten pozemek. Tak to je.  
 
Jílek – já myslím, že rada města když to dva roky připravoval, tak v té době, kdy to 
projednávala, tak netušila, že bude termín mimořádného jednání zastupitelstva, tak vraťte se 
prostě k původnímu harmonogramu, tak jak jste to připravovali dva roky, předložte to na 
řádné jednání zastupitelstva a nechte to řádné schválit.  
 
Charvát – chtěl jsem navrhnout, abychom toto jednání odložili na nový jednání řádný 
zastupitelstva. Toto je velká ekonomická podpora tady tohodle projektu, co si budeme 
vykládat. My jsme jako TJ Slovan museli od státu koupit kousek břehu potoka na fotbalovém 
hřišti, protože tam máme kousek plotu. Mám tady posudek na ten břeh plný kopřiv, který a je 
úplně k ničemu, nejsou k němu dovedeny sítě, nic a je tam navržena cena, kterou jsme 
zaplatili 200 Kč za metr čtverečný. Tady se bavíme o pozemku, který má přístup k sítím, 
všechno. Cena 144 Kč mi nejde přes rozum a už vůbec mi nejde přes rozum, jak Zdenek 
Dokoupil mohl napsat takový posudek, upřímně. Navrhuji odložit.  
 
Mačát – já ještě bych chtěl poznamenat, že majitel Protechnik consulting Daniel Tanno je 
tady přítomen, tak případně se může k tomu, jestli chce, nějak vyjádřit. Pokud to 
neschválíme dnes, tak je reálné, že by to bylo někdy začátkem příštího roku. Nebo nevím 
kdy, nedokážu odhadnout ten proces, jak dlouho by měl trvat, ale jde o tu cenu. Je možné 
uvažovat o jiné ceně než je ta, kterou jste navrhli?  
 
Martínek – já bych apeloval na rozum, protože já i pro dotčenou firmu. Já si myslím, že to co 
tam mají v plánu je zajímavé, v Německu to funguje a taky vím, že tady ty rozhodnutí 
posledních pár dnů před volbama jsou potom předmětem policejních vyšetřování a sporů a 
různých anonymních a dalších podání, takže já si myslím, že v zájmu všech nás by bylo 
rozumné to odložit a nechat to na příští zastupitelstvo. A mělo by to určitě být rozumné i pro 
majitele firmy, o jehož ušlechtilých zájmech vůbec nepochybuju. Ale protože znám x 
takových věcí, tak si myslím, že to nemáme nikdo za potřebí, abychom to řešili takto. Proto 
se určitě zdržím hlasování.  
 
Mička – rovněž se přikláním k odložení tohoto tisku. Má to návaznosti na budoucí směnu 
nebo odkoupení od pana Tanna na vybudování cesty. Nevyplývá z toho vůbec, jakým 
způsobem budou dotčená území za jeho firmou v případě napojení nové průmyslové zóny. 
Není zde dořešena otázka Treboplastu, tzn. kolik metrů, zda oni budou souhlasit s odkupem, 
čili jestli má k něčemu dojít, tak by se měli stanovit a zapracovat všechny navazující prvky a 
z toho odvodit konečnou cenu prodeje.  
 
Tanno – ten pozemek tam je vedle nás, ten pozemek není připojený vůbec na sítě, není tam 
přístup, nejde tam udělat cestu. My jsme měli nápad jak toho využít, protože máme ty 
přístupy. Můžeme školit lidi a profese, které tady chybí. Už na tom pracujeme 4 roky, logicky 
to bude vedle mojí firmy. Určitě tam jsou plochy, které chci využívat pro další vývoj firmy. 40 
% pozemku jde použít, jinak ten terén není rovný, není jednoduše využitelný pro technické 
stavby, pro průmyslové stavby. Tam je další otázka, posudek dělalo město, nevím, jak to ten 
člověk dělal, to bylo asi podle nějakých pravidel. Pro mě to bylo už docela drahý, protože já 
musím připravit celý projekt, musím investovat do toho. Město nemá žádné riziko, protože ta 
smlouva je tak formulována, že pokud do 4 let tam školící středisko nebude, tak město to 
může odkoupit zpátky za stejnou cenu. Člověk, který je na stejném pracovním trhu s tím má 
problém, ale možná jiný člověk s tím problém nemá. Já to vidím takhle, je to pozitivní projekt, 
já mám zájem to dělat, mám zájem na městě Moravská Třebová, my jsme tady už skoro 20 
let. To byl nějaký návrh, možnost něco dělat pro budoucnost. Mám ale taky jiné možnosti. 
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Žiju v Olomouci, taky tam mám pozemky a jiné možnosti realizovat takový projekt, záleží na 
vás. Já jsem pro, já to udělám, je to dobrá věc. Když vy to budete brát pozitivně, já budu 
taky. Pojďme něco super dělat, jinak díky.  
 
Starosta – než dám slovo dalším, tak podotknu, že rada doporučila prodat Protechniku za 
těchto podmínek, které byly vyjednány. Je to otázka posledních asi dvou let. Nicméně z 
hlediska města je to podpora podnikání a ta aktivita se jeví jako mimořádně pro město 
důležitá, potřebná a příznivá. Já bych rád, abychom nemluvili o podpoře podnikání jenom 
formálně a nepoužívali prázdná slova. Je to věcí každého zastupitele, jak se k tomu postaví. 
Já to považuji za užitečné.  
 
Maixnerová – váš projekt vypadá velice zajímavě, mě se moc líbí podpora města jako 
taková. Bohužel velká většina z nás dostala tyto materiály (já už jsem se s nimi setkala ve 
výboru pro strategický rozvoj města), ale velká většina z nás je dostala ve středu večer. Což 
není vaše chyba, jenom vám chci objasnit, proč někteří z nás teď třeba nejspíš budou 
hlasovat pro to, aby se to projednalo až v prosince. Vy i do té doby byste s tím mohli 
seznámit a opravdu tak jak mají ostatní firmy prezentace na zastupitelstvu, tak 
odprezentovat váš záměr zastupitelstvu jako takovému a vydržet do prosince na další 
schválení tady toho záměru. Protože ta cena opravdu je neobvyklá, je nižší. Pokud má být 
podpořen, ať to podpoří nové zastupitelstvo. My opravdu jsme na to měli většina kolegů dva 
pracovní dny. Je poměrně teď vyvíjen takový jako tlak na ostatní. Nevím, jak to vidí 
kolegové.   
 
Starosta – jenom připomenu, že roznos tisků byl podle jednacího řádu. Vždycky je to ve 
středu. Že se k tomu dostanete večer, to už je věc další. Nicméně roznosce nepochybil. Že 
jsou dva pracovní dny, to je sice pravda, ale co by řešilo, kdybyste to dostali o den dva dříve. 
Podle mě vůbec nic. Je to otázka osobního přístupu.  
 
Jurenka – jen poznámka, je tady napsáno konzultováno a není tam nikdo, ale bylo nám 
vysvětleno, že to prošlo strategickým výborem, takže SV k tomu vzal předpokládám kladný 
stanovisko. Takže si myslím, co se týká mé osoby, tak tento návrh podpořím, a myslím si, že 
nám nepřísluší napadat znalecký posudek, že když je jednou danej, tak to prostě je. 
 
Odehnal – někteří z vás tady sedí už nějaký ten pátek, takže ví, když tady ta firma začínala 
se svým projektem, tak zaměstnávala 30 zaměstnanců. Rok od roků slibovali, plnili, nabírali, 
rozšiřovali, pracovali, teď nám nabízí projekt. Já osobně tu firmu, která slíbila před 20 lety, že 
bude plnit, sleduji tak jako vy, splnili vše, co slíbili a teď když nám ještě nabízí projekt, tak 
budeme proti? Já tedy ne. Musím se vyjádřit velice pozitivně, protože jestliže nám tady 
někdo vybuduje něco, nevím, komu to vadí, mně určitě ne. Je to pro další rozvoj tohoto 
regionu. Takže jenom bych prosil, člověk si nemá pamatovat víc než jednu pětiletku. Nechci 
se vracet k tomu, co bylo. Když si vzpomeneme před 25 lety, za kolik se prodával metr 
pozemku těm, kteří slibovali jižní bránu, čerpací stanice, obchodní domy, vstup do Moravské 
Třebové a za kolik se prodávali developerům pozemky pro Lidl, tak prosím vás buďme trošku 
soudní, když nám někdo z firmy nabízí něco, tak bychom pozitivně k tomu měli přistoupit. 
Nechci se vracet zpátky, ale je potřeba určité věci si uvědomit, co se dělo a co teď bychom 
měli odhlasovat.  
 
Jílek – mně tady trochu uniká smysl té hysterické agitace. Já předpokládám, že pan Tanno 
před měsícem vůbec netušil, že bude 1.10. zastupitelstvo, takže předpokládal, že tento 
návrh bude schválený na řádném jednání zastupitelstva, které zatím nemělo naplánovaný 
termín a věděl, že bude koncem listopadu nebo začátkem prosince. Opakuji asi po páté svůj 
původní návrh, body, které nebyly avizovány, tak odložme na řádné jednání zastupitelstva. 
To, že je schválen plán termínů řádných jednání zastupitelstva samozřejmě také způsobí to, 
že si podle toho upravujeme svoje aktivity a svoje další záležitosti a na toto mimořádné 
jednání jsme neměli nachystaný pracovní fond přes víkend. Naplánovali jsme si jiné věci, 
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protože jsme byli upozornění na to, že se na něm budou projednávat dva body komplexních 
pozemkových úprav, na které jsme se zodpovědně připravili. To je úplně všechno. Já si 
myslím, že tady nikdo netvrdí, že ta smlouva nemá být schválena. Tady se mluví pouze o 
tom, že má být schválena v řádném termínu a projednána v orgánech města, tak jak se sluší 
a patří.  
 
Mačát – teď nevím, jestli Miloš se na to ptal na tu dopravní obslužnost na novou 
průmyslovou zónu, tak jenom k tomu informaci, je to tam popsaný v těch materiálech. Jedna 
z variant napojení je taková, že povede ta cesta na hranici pozemků Protechniku a 
Treboplastu. S Protechnikem je to dohodnuto, je tady i ta smlouva o smlouvě budoucí, že 
nám prodá tu potřebnou část pozemků potřebnou pro tuto cestu za cenu, za kterou koupil 
teď ty pozemky. To je projednaný a dohodnutý. S Treboplastem bylo těžké vůbec se spojit s 
někým kompetentním, kdo by byl schopen to rozhodovat, podařilo se nám to až minulý 
týden. Takže jsme přednesli náš návrh a předali nějakou dokumentaci, měli by se k tomu 
vyjádřit. Pokud by Treboplast nesouhlasil, i když pro ně by to měla být také výhoda, že by se 
dostávali touhle cestou do areálu zezadu, což si myslím, že by pro ně fakt bylo výhodné, ale 
uvidíme, jak se k tomu postaví. Pokud by s tím nesouhlasili s vybudováním té cesty, tak my 
musíme bohužel čekat, až bude možné napojení z 35. My se tam jinak prostě nedostaneme. 
Budeme mít stanu s Treboplastem se domluvit, ale těžko říct, kdy se to podaří. Jinak co se 
týče těch dalších pozemků, tak tam je to prověřeno, že by neměl být problém toho napojení 
za Protechnikem a za tímto pozemkem, který se prodává.  
 
Martínek – na té radě, když se to odkládalo, jsem požadoval přesně to, aby byly dohody tady 
v téhle záležitosti, tak kvituji, že se to někam posunulo, i když ne úplně definitivně. Znovu 
apeluju na to, že se změnily zákony, a to i pro vás je strašně důležité. Jedna věc je, jestli to 
my dneska odhlasujeme a pokud potom to někdo napadne, protože dneska ty zákony znějí 
jinak. Obec má samozřejmě právo prodat pozemky za jinou cenu, než je místní obvyklá, ale 
musí to být řádným způsobem zdokumentováno a velmi pečlivě zdůvodněno, proč se tímto 
způsobem postupuje. A já apeluju na to, aby ten proces byl velmi pečlivý, a podle mého 
názoru je to jistota pro vás, protože vy sice můžete mít schválenou smlouvu, ale pokud ji 
někdo napadne, tak se můžou vléct vyšetřování. Já jsem přesvědčený o tom, že bychom to 
měli na ten prosinec, vy byste měl přijít a celý ten záměr přednést celému zastupitelstvu, 
zdůvodnit to. Dle mého názoru to je víc než chvályhodná záležitost. Proto ta průmyslová 
zóna byla dělaná, abychom tyhle věci řešili. Pro mě ten zážitek u vás ve firmě byl 
mimořádný, tam děláte vysoce technicky odborné záležitosti, ale je to pro bezpečnost všech, 
ne jenom těch zastupitelů, kteří budou dneska pro to hlasovat. Je to pro bezpečnost vaši, 
aby v okamžiku, kdy to zastupitelstvo bude hlasovat, aby všechny tyto záležitosti byly co 
nejvíc neprůstřelné. Samozřejmě, že i potom to může někdo napadnout. Protože ta cena 
není obvyklá. Nicméně pokud se to nebude uspěchávat, tak potom ta šance napadnout tu 
smlouvu je mnohem menší a všichni zastupitelé, kteří pro ni budou hlasovat, a já věřím, že i 
po volbách zde bude většina těch zastupitelů, kteří budou hlasovat především pro to, aby 
město vzkvétalo a technická dovednost se rozšiřovala, a ten váš záměr je víc než 
chvályhodný. Nemyslím si, že by odložení vás mělo vést k tomu, že budete uvažovat, že to 
uděláte někde jinde, ale bohužel se to časově sešlo tak, že je 4 dny před volbama. A znovu 
říkám a apeluju na desítky případů, které byly podobným způsobem prohlasovány, a pak 
jenom vedly k tomu, že se to vleklo. To mě k tomu veden, nic jinýho. Mě osobně jste 
přesvědčili, myslím že věci, který tam děláte, jsou víc než technicky náročný a bylo by super, 
kdybyste byli schopni udělat něco podobného, což je běžné v Německu, a byli schopni 
vzdělávat techniky. Pro město by to byl velký přínos, ale bohužel je to 4 dny před volbama. 
Já jenom upozorňuji na konsekvence, kterým jsem byl několikrát svědkem a ti lidé, kterých 
se to týká, si pak kladou otázku, jestli jim to stálo za to. Já bych byl nerad, kdyby si ty otázky 
kladl kdokoli z nás, byť je to pro chvályhodný účel. Bohužel já s tím nesouhlasím, jakým 
způsobem se dneska zneplatňují nebo znevěrohodňují rozhodnutí zastupitelstva, ale je to 
realita dnešních dnů a stou je potřeba počítat a pokud možno ji vyloučit na co nejmenší míru. 
To je moje stanovisko k tomu a myslím si, že po té debatě a zase bychom měli větší 
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možnost, protože jsme u vás byli a já jsem vám to říkal, tak jsme měli větší možnost se s tím 
seznámit, ale na druhé straně je potřeba, aby se s tím seznámili všichni zastupitelé, aby 
nikdo z nich nemohl argumentovat, jak jsme tady slyšeli, že to měl dva dny a nemohl to 
pořádně prostudovat, protože to bohužel může být předmětem toho, proč se tyhle záležitosti 
budou prověřovat. Já nikoho nepřesvědčuju, já jenom z vlastní zkušenosti apeluju na to, 
abychom byli opatrní, právě proto, aby se ten váš projekt realizoval.  
Charvát – ještě jednu věc, ať už o tom budeme hlasovat dneska, nebo se to bude řešit někdy 
v budoucnu, já si myslím, i v důsledku toho, co řekl pan Odehnal nebo Radko Martínek, že v 
té kupní smlouvě je naprosto vágním způsobem popsáno ten závazek, co tam bude stát. To 
je jedna věta školicí středisko. V případě, že bychom se jako město dostali do nějakého 
sporu s panem Tannem, tak nevysoudíme vůbec nic a nedomůžeme se vůbec ničeho. Mělo 
by to být vázáno na nějaký trochu konkrétnější projekt, nějaké metry čtvereční, nějaké 
obrázky, něco. Ta smlouva je doopravdy vágní a je to ušitý horkou jehlou. Si myslím já. Proti 
tomu záměru nemám vůbec nic, myslím si, že je to bomba, to jsem vůbec netušil, k čemu to 
školicí středisko mělo fungovat, protože to tady ani není napsaný. Jsem tady krátce, 
uznávám. Ani si nemyslím, že by ten pozemek měl kupovat někdo jiný, protože je to 
stavebně a přístupově nemožné, v pořádku, ale zaprvé ta smlouva se mi nelíbí a zadruhé se 
mě osobně nelíbí ta cena. To je všchno.  

Mačát – nemá cenu to tady teď rozebírat a nějak se tady dohadovat o tom, jestli tam je 
záměr multifunkčního centra nebo není. On tam je, takže se dá z toho vyčíst, ale podle mého 
názoru a po vyslechnutí argumentů zejména Radko Martínka já budu souhlasit s odložením 
tisku. Nemám s tím problém. Pokud pro to není jednotný hlas, protože prohlašovat to 11 
hlasy, to je nesmysl. To musí být valná většina přesvědčená, že to smysl má, že to je dovře 
vyjednaný, smlouva napsaná. Nechci to silou prosazovat. Pojďme to odložit, pan Tanno snad 
ještě sečká do toho termínu prosinec a potom se k tomu vraťme.  

Jílek – já jsem chtěl připomenout, že už podruhé porušujeme jednací řád a diskutujeme tady 
prostě o materiálu, o kterém není rozhodnuto, jestli se dneska bude nebo nebude 
projednávat. Pojďme hlasovat o tom, jestli tento tisk bude odložen, pokud to neprojde, tak 
diskutujme třeba do rána.  

Starosta – já se musím ohradit proti tvé poznámce, protože to není pravdivé, program byl 
řádně schválen a postupujeme podle něho. Budeme hlasovat o návrhu odložit.  

Tanno – ten projekt je pro mě finanční, není atraktivní. To byl nápad, jak můžeme něco dělat, 
co bude nás všechny dělat lepší do budoucnosti. Já když chci dělat obchod, tak koupím a 
pozemek a prodám to, s tím nemám problém. Nemám problém dělat obchod, ale tady to byl 
nápad něco tvořit. Víte, co to znamená tvořit? Nejenom sedět ve svojí zahradě a jíst co tam 
je, ale něco tvořit pro budoucnost. Já s tím mám hodně práce, protože 70 % toho musím 
dělat sám. Já to musím tvořit, já to kreslím s těma lidma, všichni chtějí jít domů, mají svůj 
život. To jsou moje peníze, nemám žádný grant. A já to beru tak, že když dostanu ten 
pozemek za dobrou cenu, potom tam jdu. Ale když to nedostanu, končíme to tady dneska a 
je to jedno. Projekt je asi 15 – 20 milionu investice. To tam není napsáno, já musím teprve 
připravit ten projekt, potom já chci ten pozemek zadarmo, možná ještě s nějakou podporou 
na to. To je šance pro nás něco tady dělat. My žijeme nějaký sen, všechno jde jenom 
nahoru. Já to tak nevidím takhle. Já vidím jedinou šanci, a to je školit lidi. Díky.  

  
Pro odkládá - 14 
Přijato usnesení č. 919/Z/011018 
 
Tisk č. 13 - Prodej pozemků na ul. Bezručově     
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 908/Z/011018 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 909/Z/011018 
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Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 910/Z/011018 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 911/Z/011018 
 
Tisk č. 14 - Prodej pozemku parc. č. 673/13 na ul. Komenského 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 912/Z/011018 
 
Tisk č. 15 - Prodej pozemku parc. č. 2055/137 na ul. Strážnického 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 913/Z/011018 
 
Tisk č. 16 - Prodej pozemku parc. č. 1367/3, 1367/2 a 1368/5,  ul. Školní  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 914/Z/011018 
 
Tisk č. 17 - Prodej pozemku parc. č. 1367/1, ul. Školní  
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 915/Z/011018 
 
 
Různé:  
 
Starosta – příští týden by mohl být znám výsledek voleb samozřejmě a i termín, kdy by 
mohlo být ustavující zasedání zastupitelstva. O všem budete samozřejmě včas informováni.  
 
Jílek – z jakého důvodu nebyl jízdní řád MHD projednán v zastupitelstvu nebo alespoň vám 
nestálo za to informovat zastupitelstvo o tom, jakým způsobem je jízdní řád koncipován, kdo 
ho připomínkuje, které orgány se podílí na návrzích těch časů a podobně?  
 
Starosta – já se přiznám, že mě ani nenapadlo, abychom jízdní řád tady probírali, protože to 
byla celá akce, která je jenom část toho komplexu, který tam je a bylo to publikováno i ve 
zpravodaji. Já si nemyslím, že se to mělo tady rozpitvávat v zastupitelstvu. To bychom se 
tady hádali o tom ještě dneska, jak znám situaci mezi námi navzájem. Dnes jsme to otevřeli 
ten dopravní terminál včetně zahájení MHD, budeme vědět, jak se to bude chovat, hlavně ta 
městská doprava. Protože já jsem ten autobus ráno potkal dvakrát po sedmé hodině a ještě 
to bylo prázdný. Nicméně věříme tomu, že to bude dobrá služba pro naše občany, a že si na 
to časem zvyknou. Dnes jsme teda měli slavnostní otevření, byli jste všichni pozváni, někteří 
z vás pozvání akceptovali, takže jste viděli a slyšeli. Nemám k tomu jízdnímu řádu co dodat.  
 
Protože jsme v této sestavě naposledy, tak bych rád za sebe poděkoval vám všem, kteří jste 
podpořili akce, který přispívaly k rozvoji města. Vám, kteří jste je blokovali, samozřejmě 
nemám děkovat za co. Každý se v tom najde. Je mi to líto, že jsme v tomto volebním období 
promrhali spoustu času zbytečnýma šprajcema nebo schválnostmi možná, si dovolím říct 
nahlas. Tak mi to promiňte, nikoho jsem se nedotkl osobně, ani nikoho nejmenuju, ale každý 
si v tom najděme svoje.  
 
Charvát – já bych chtěl promluvit ne jako zastupitel Charvát, ale jako Pavel Charvát, 
předseda Slovanu. Musím říct, že i když s váma s nejvyšším vedením ve spoustě věcí 
nesouhlasím, tak jako předseda Slovanu za ty 4 roky orpavdu velký dík za podporu sportu v 
Moravské Třebové, za ty investice, za peníze na trenéry atd. Vím, že jsme úplně na hraně s 
tou veřejnou podporou města, že nám ji všichni závidí, že některým je to proti srsti, že je to 
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taky asi o vaší osobní odvaze nám dávat tolik peněz, ale těch 1300 sportovců si je 
zasloužilo, a já jsem se vždycky snažil, abychom ty peníze zbytečně nepromrhali, aby se 
neutratily za blbosti. Takže děkuji.  
Starosta – taky děkuju, žes to řekl nahlas, žes našel odvahu to ocenit. Protože je to nebývalé 
z mého hlediska. Já jsem si samozřejmě toho taky vědom, za těch 12 roků co jsem přišel na 
město do samosprávy tak vím, že to nebylo vždycky jednoduché, tu podporu sportu dát v 
takové míře, a byla daleko menší, než je dneska v tomto kalendářním roce. Já osobně mám 
názor jednoznačný, že sport je nejlepší cesta v prevenci kriminality. Když ti mladí budou na 
hřištích, v tělocvičnách apod., tak nebudou mít čas na nějaký lotroviny a neřesti. Věřím tomu, 
že příští zastupitelstvo bude také maximálně vstřícné k podpoře sportu. Nejenom Slovanu, 
ale všech dalších menších sportovních oddílů, protože jich tady přibývá. Přibývá sportovních 
odvětví a určitě najdeme způsob jak někde postavit novou sportovní halu mimo jiné. Ještě 
jednou děkuji za komunikaci, za spolupráci. Zítra máme poslední poradu s vedoucími 
odborů, já sám se budu formálně loučit. Dobře víte, že chci skončit ve své funkci. Byla to pro 
mě opravdu úžasná zkušenost, i když ne vždycky jednoduchá. Ten, kdo tady bude po mně, 
ať je to kdokoliv, pozná, že to není jednoduché, že to je denní lopota, jednání, starosti, atd. 
Ale to si nestěžuju, to jenom konstatuju. Jsem za tu zkušenost opravdu rád a s většinou z 
vás se mi pracovalo velmi dobře. Díky a přeji vám, abyste u voleb dosáhli svých očekávání a 
já vím, že všichni nemůžou vyhrát, ale uvidíme, za chvilku bude jasno. Sám za sebe se 
formálně loučím. Ještě budu zahajovat ustavující zasedání zastupitelstva a po zvolení 
starosty mu předám formálně otěže, potřesu mu rukou a posadí se sem na moje místo. Ještě 
jednou díky.  
 

 
Konec 17:15 
 
V Moravské Třebové 01.10.2018 
Zapsala: Bc. Petra Odehnalová 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 
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