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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne  5. listopadu 2018 od 15:00 

hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni:  21 členů ZM (dle prezenční listiny), tajemník MěÚ 
 
Předsedající: Ing. Tomáš Kolkop 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Odehnalová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 1/Z/051118 - 19/Z/051118 
 
Volební komise:  PaedDr. Hana Horská, Ing. Milan König, Libor Truhlář  
 
Návrhová komise:  Petr Hanák, Ing. Miloš Mička, Ing. Martin Sedlák  
 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Josef Jílek, Mgr. Miroslav Muselík  
 
 
Tisk č. 1 - Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová 
Zasedání bylo svoláno dosavadním starostou města 26.10.2018 a informace o konání 
ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce městského úřadu 24.10.2018, tj. 
nejméně 7 dnů před ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání bylo tedy svoláno řádně a 
včas v souladu s ustanovením zákona o obcích.  
Z celkového počtu 21 členů zastupitelstva je přítomno všech 21 členů.  

  
Pro schvaluje - 21 
Přijato usnesení č. 1/Z/051118 
 
Tisk č. 2 - Slib členů zastupitelstva města 
Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky.  

  
Pro bere na vědomí - 21 
Přijato usnesení č. 5/Z/051118 
 
Volební komise - PaedDr. Hana Horská, Ing. Milan König, Libor Truhlář 
Pro volí – 21 
Návrhová komise - Petr Hanák, Ing. Miloš Mička, Ing. Martin Sedlák 
Přijato usnesení č. 8/Z/051118 
Pro volí – 21 
Ověřovatelé zápisu - Ing. Josef Jílek, Mgr. Miroslav Muselík 
Přijato usnesení č. 9/Z/051118 
Pro volí - 21 
Přijato usnesení č. 10/Z/051118 
 
 
Připomínky a náměty občanů  
Müller – především by se slušelo poděkovat bývalému vedení, myslím si, že je to slušnost. 
Byli tady 12 roků a byli tady z vůle občanů, tzn. že se tam sami nenavolili. Myslím si, že za 
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těch 12 roků přece jenom se tady něco udělalo, někam se to město posunulo a můžu 
objektivně konstatovat, že obzvlášť za poslední volební období se udělalo spoustu dobrejch 
prací, který zas až tak nejsou vidět. Když se tady postaví továrna, a nepostaví se neudělá se 
vůbec nic, tak to bude super a ostatní věci se jako se pominou. Udělalo se spousta jiných 
věcí menšího rozsahu, ale který to město prostě potřebuje. OUSB a ČOV atd., další 
technické záležitosti, co se týče sídliště Západní atd. Bylo tady uděláno za minulé volební 
období poměrně hodně věcí, byť drobnýho charakteru. To je jako dobrý, to je do plusu. V 
podstatě by se nám v tomto městě nemuselo žít zase až tak špatně. To jsou plusy i co se 
týče vedení města. Předpokládám, několikrát jsem s nimi jednal, bylo to vždycky ze stany jak 
pana doktora Izáka, tak Vaška Mačáta nebo i dalších zastupitelů města, tak vždycky slušný 
korektní jednání. Nikdy se to nehrotilo, myslím si, že po téhle stránce verbálního projevu měli 
ti lidé slušnou úroveň, a že to bylo celkem v pohodě. To jsou takový plusy, který tady jsou. A 
za ty mínusy, o tom vykládá celý město. Tady nikdo nezvedne ruku, nikdo to neřekne, ale já 
považuju za nutnost toto sdělit. Třebováci všichni bez rozdílu politických stran nejsou 
spokojeni a nechceme tady další příliv nových Romů. Nechceme je tady. Tato struktura 
občanů je pro většinu občanů tohoto města nepřijatelná. Jenom to parazituje na rozpočtu 
našeho města a není nic příjemnýho, já to mám nafocený, kdy tady loni i letos se tady, já to 
řeknu slušně, aby mě někdo nehnal k soudu, jak se tady Romové koupali v kašnách, žádný 
opatření, nic. I letos koupáníčko na náměstí v kašnách a na zámku k obrovské nelibosti 
všech občanů tohoto města. Bohužel žádné opatření. Ono to dámy a pánové, soudružky a 
soudruzi není nic příjemného, když sedíte třeba na lavičce u Bílků a tam jde maminka s 
malýma dětma, Třebovačka a její děti se otočí na cikánský děcka a ty děti, ti mladí Romové 
křičí veřejně nahlas „co čumíš ty bílá svině“. A nic se s tím nebude dělat? To není rasový 
podtext? Tento sociální systém udělal z občanů České republiky občany 2. 3. kategorie. Nic 
se neděje, běžte se podívat někdy pátek sobota do Duku Duku, kdy je narváno Romama, 
který jsou na sociálních podporách a prezentuju verbální projev jejich: „co čumíš ty bílá 
svině, pojď se rvát ven ty bílá svině“. Takhle to pokračovat nelze. Když vyjdeme z tohoto sálu 
a nikdo nezvedne ruku, tak se bude kecat venku, ale tady to nikdo neřekne. Ale já to tady 
řeknu, jaká je situace a jaký je hlas lidu. Třebováci skutečně žádnej novej příliv Romů 
nechtějí, a protože to tady nechtějí, tak se postaráme o to, že to tak bude. Že sem nikdo už 
chodit nebude. Jestliže se o to nepostará vedení, tak máme lidi na to, abychom ten příliv 
těch nepřizpůsobivých občanů zastavili.   
 

Odehnal – vážení zastupitelé a zastupitelky, dovolte, abych vám všem popřál ke zvolení a 
vyslovil takové malé přání. 28 roků jsem působil jako zastupitel tohoto města, od 
starostování Oldřicha Vlka, a chtěl bych vyslovit jedno přání, aby těchto 21 lidí, kteří byli 
zvoleni jako zastupitelé našeho města, našli k sobě společnou cestu. Několikrát jsem říkal, 
že mě to mrzí, že jsme za celou dobu nenašli k sobě cestu, abychom ty priority společně na 
nich pracovali. Co musí dělat státní správa je jasné, na to nepotřebujeme žádné rady, ale 
bych byl rád, aby těchto 21 lidí k sobě našlo cestu, zvolili priority, které by se měli za 4 roky 
splnit, protože vás sem zvolili všichni občané bez rozdílu politické strany, příslušnosti a hnutí. 
Do této práce bych vám chtěl popřát hodně úspěchů, všem vedoucím odborů a vedení 
města, se kterými jsem celou dobu 28 let spolupracoval, poděkoval za jejich vstřícnost a 
ochotu. A doufám, že to přání, které jsem vyslovil, nebude neplněno. Přeji hodně úspěchů a 
děkuji nám všem i občanům příjemné 4 roky pod novým vedením města. Děkuji.   

  
 
Tisk č. 3 - Stanovení počtu členů rady města, počtu místostarostů, určení funkcí, pro 
které budou členové zastupitelstva uvolněni 
Pro stanovuje - 21 
Přijato usnesení č. 15/Z/051118 
Pro stanovuje - 21 
Přijato usnesení č. 16/Z/051118 
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Tisk č. 4 - Schválení způsobu volby starosty, místostarostů a dalších členů rady 
města 
Izák – dávám návrh, aby hlasování o návrzích bylo veřejné.   
Kolkop – dávám protinávrh, aby volba byla tajná u všech členů.  

  
Pro schvaluje - 12 
Přijato usnesení č. 2/Z/051118 
 
Tisk č. 5 - Volba starosty, místostarostů a dalších členů rady města 
König M. - Volba starosty, navržen 1 kandidát – Ing. Tomáš Kolkop.  
Výsledek tajné volby starosty města – navrženým kandidátem byl Kolkop Tomáš. Počet 
přítomných členů zastupitelstva 21, vydaných hlasovacích lístků 21, odevzdaných 
hlasovacích lístků 21, z toho platných 18, 3 neplatné – byly označeny křížkem. Počet 
platných hlasů pro jednotlivé kandidáty, což je Tomáš Kolkop, obdržel 12 platných hlasů. 
Starostou města byl zvolen Tomáš Kolkop. Dámy a pánové, dovolte, abych Tomáši 
Kolkopovi poblahopřál ke zvolení starostou a požádal ho, aby se ujal řízení zasedání 
zastupitelstva.  

Kolkop – děkuji vám za projevenou důvěru, já si jí velice vážím a budu dělat maximum pro 
to, abych vás nezklamal. V tuto chvíli bych přistoupil k dalšímu bodu a předal bych slovo 
předsedovi volební komise.  

König M. – volba uvolněného místostarosty, navržen 1 kandidát – Ing. Miloš Mička.  

Výsledek tajné volby místostarosty města – navrženým kandidátem byl Mička Miloš. Počet 
přítomných členů zastupitelstva 21, vydaných hlasovacích lístků 21, odevzdaných 
hlasovacích lístků 21, z toho platných 21. Počet platných hlasů pro Miloše Mičku 12. 
Místostarostou města byl zvolen Ing. Miloš Mička.  

König – volba neuvolněného místostarosty města – návrh Ing. Daniela Maixnerová.  

Výsledek tajné volby místostarosty města – navrženým kandidátem byla Daniela 
Maixnerová. Počet přítomných členů zastupitelstva 21, vydaných hlasovacích lístků 21, 
odevzdaných hlasovacích lístků 21, z toho platných 21. Počet platných hlasů pro Ing. 
Danielu Maixnerovou 12. Místostarostkou města byla zvolena Ing. Daniela Maixnerová.   

König - Hlasování o zbývajících 4 členech rady města – návrh Ing. Pavel Charvát, Ing. Josef 
Jílek, Mgr. Leopold König, Ing. Martin Sedlák.  

Výsledek tajné volby 4 členů rady města - počet přítomných členů zastupitelstva 21, 
vydaných hlasovacích lístků 21, odevzdaných hlasovacích lístků 21, z toho platných 21. 
Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty – Ing. Pavel Charvát 13, Ing. Josef Jílek – 12, 
Mgr. Leopold König – 15, Ing. Martin Sedlák – 13 hlasů.  

Kolkop – děkuji členům volební komise za organizaci voleb a s ohledem na čas přistoupíme 
k dalšímu bodu.   

Volba starosty 
Přijato usnesení č. 11/Z/051118 
Volba uvolněného místostarosty  
Přijato usnesení č. 12/Z/051118 
Volba neuvolněného místostarosty  
Přijato usnesení č. 13/Z/051118 
Volba 4 členů rady města  
Přijato usnesení č. 14/Z/051118 
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Tisk č. 6 - Stanovení odměn a příspěvků členům zastupitelstva města 
Martínek – chtěl bych poblahopřát všem zvoleným. Vzhledem k tomu, že stanovování odměn 
tak jak v minulých letech jsem nikdy nebral odměnu za práci pro město, tak bych v tom chtěl 
pokračovat a požádal bych pana tajemníka, aby připravil příslušný tisk do zastupitelstva. 
Tzn. vzdávám se odměny za mandát. Děkuji.  
 

Tajemník – vzhledem k tomu, že Mgr. Martínek projevil vůli vykonávat funkci bez nároku na 
odměny, navrhuji, aby usnesení bylo doplněno o usnesení – ZM bere na vědomí vůli Mgr. 
Radko Martínek vykonávat funkci bez nároku na odměnu a ZM stanovuje měsíční odměnu 
Mgr. Martínkovi ve výši 0 Kč od 5.11.2018.  

  
Pro schvaluje - 21 
Přijato usnesení č. 3/Z/051118 
Pro schvaluje - 21 
Přijato usnesení č. 4/Z/051118 
Pro bere na vědomí - 21 
Přijato usnesení č. 6/Z/051118 
Pro stanovuje - 21 
Přijato usnesení č. 18/Z/051118 
Pro stanovuje - 21 
Přijato usnesení č. 19/Z/051118 
 
Tisk č. 7 - Náhrady neuvolněným členům zastupitelstva města 
Pro stanovuje - 21 
Přijato usnesení č. 17/Z/051118 
 
Tisk č. 8 - Výbory zastupitelstva města 
Kolkop – návrh na usnesení zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a 
výbor pro strategický rozvoj města. Já bych si dovolil protinávrh, kdybychom vypustili 
strategický rozvoj města jako výbor a zřídit ho v rámci komise rady města.  
 
Tajemník – já jenom poznámku, doporučil bych tento návrh zvážit s ohledem na to, že byl 
schválen a přijat nový strategický plán rozvoj města. Dávám na zvážení, jestli tím, kdo by 
měl zastřešovat realizaci strategického plánu, neměl být právě výbor pro strategický rozvoj 
města. Samozřejmě je možná i varianta komise. Dávám to na zvážení.  
 
Kolkop – já myslím, že jsme to zvážili dopředu.  
 
Maixnerová – pane tajemníku je nutné přijmout usnesení nyní, co se týká komise nebo 
výboru? Konkrétně toho pro strategický rozvoj města.   
 
Tajemník – usnesení ve směru právě k tomu výboru strategickému není potřeba dnes 
přijímat. Povinné jsou výbory finanční a kontrolní, tam doporučuje dnes je zřídit a výbor pro 
strategický rozvoj resp. komisi ještě zvážit a na některém z dalších zasedání ZM buď to 
předložit jako návrh nebo to řešit formou komise.  
 
Kolkop – chtěl bych vyzvat členy zastupitelstva, aby mi do 20.11. podali písemné návrhy na 
předsedy výborů a jejich členy.  Poprosil bych vás, aby z každé strany byl jeden zástupce 
maximálně. Tento návrh budeme projednávat na prosincovém zasedání.  
 
Maixnerová – navrhla bych protinávrh, že ZM zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor a 
zároveň bude veřejná koaliční smlouva po dnešním jednání a my jsme se v ní usnesli, aby 
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každá strana do výboru finančního a kontrolního nominovala po jednom členovi. Tedy tyto 
výbory by byly devítičlenné a z každé volené strany ze zastupitelstva by byl jeden člen.  

  
Pro zřizuje - 21 
Přijato usnesení č. 7/Z/051118 
 
Kolkop – žádám předsedu návrhové komise pana Mičku, aby přednesl zprávu návrhové 
komise.  
 
Mička – návrhová komise posoudila průběh dnešního zasedání ZM s tímto závěrem: 
návrhová komise sděluje, že v průběhu zasedání ZM nebyly návrhové komisi doručeny 
žádné návrhy na změny nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního zasedání ani nové 
návrhy usnesení, o kterých by mělo ZM jednat a hlasovat. Návrhová komise konstatuje, že 
usnesení k jednotlivým bodům programu projednaným na dnešním zasedání ZM byla platně 
přijata.  
 
Různé: 
 
Muselík – děkuji pane starosto za slovo. Dámy a pánové, já chci využít této příležitosti, 
protože proběhlo dneska ustavující zastupitelstvo, jak víte, tak já jsem také kandidoval na 
starostu tohoto města. Já použiji takový příměr sport a politika, i když asi to nesouvisí, 
protože politika víme, jaká kolikrát je a ten sport taky není kolikrát čistý. Nicméně chtěl bych 
poblahopřát vedení města a radním, kteří zasednou na svá místa zde příště a nejen zde, ale 
i na radnici a chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli k volbám. Protože to byla nějaká vůle 
občanů a takhle to dopadlo, ať se nám to líbí nebo ne, ale je potřeba jít dál a chci navázat na 
pana Odehnala, který říkal jednu dobrou věc a já ji chci také použít. Já si myslím, že za ty 
roky, co jsme tady seděli, že to mnohdy nebylo opravdu jako dobré mezi náma. Uvědomme 
si nás 21, co tady sedíme nově zvolených zastupitelů, že každému z nás nebo našemu 
hnutí, straně, sdružení, dali voliči hlas a myslím si, že je potřeba dělat pro to město. Já za 
ČSSD můžu říct, že budeme konstruktivní opozice, že pokud to budou dobré věci, které tady 
budou, že budeme přispívat k tomu, aby prošly, to říkám vyloženě. Nebudu nějak hodnotit 
volby nebo před tím, co se dělo. Pro mě to byla jedna velká životní zkušenost, a jak říkám, 
život jde dál, a já osobně za sebe mohu říct, že udělám všechno pro to, protože mám toto 
město rád, tady jsem se narodil, mám tady rodinu, tak udělám všechno pro to, abych přispěl 
k tomu, že to tady bude dobré. Děkuji za pozornost.  
 
Izák – vážení zastupitelé, dámy a pánové, také já považuju za potřebné několika slovy 
vylíčit, že velmi děkuji za tu možnost, že jsem mohl 12 roků fungovat v samosprávě, chci 
poděkovat zastupitelům, vedoucím pracovníkům úřadu, zejména panu tajemníkovi a 
zaměstnancům, protože za těch 12 roků jsme měli velmi dobrou komunikaci a otevřenou a 
poctivou. Já jsem tomu velmi rád. A přál bych vám, novému vedení města, abyste to měli 
také takto, protože pokud to nefunguje, tak to není dobře a vždycky když jsou nějaké 
zádrhele, tak tím trpí město, a to bychom si asi nikdo nepřáli. Já bych chtěl poděkovat svým 
kolegům v bývalé radě města, v bývalé koalici, a chci vyjádřit naději, že město bude 
prospívat neméně tak dobře, jako za nás, a tím nechci žádný velký slova používat, jenom si 
chci přát, abyste, až se seznámíte s tím, jak to tady chodí, tak aby zvítězil zdravý rozum. Nic 
víc, děkuji vám.  
 
Jílek – já bych se chtěl zeptat pane starosto, jestli už víte, kdy svoláte příští jednání 
zastupitelstva.  
 
Kolkop – podle plánu.  
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Tajemník – také chci poblahopřát nově zvoleným panu starostovi, místostarostům i dalším 
členům rady a dále už jen organizační věc. Chtěl bych nové členy rady požádat, jestli by 
mohli 10 minut se mnou strávit v kanceláři, potřebuji některé organizační věci s vámi 
projednat. Požádal bych vás všechny členy zastupitelstva, abyste u kolegyně Odehnalové se 
vyjádřili ke způsobu, jakým budete chtít dostávat materiály do ZM, jestli je to možno 
elektronickou podobou nebo v papírové podobě. Já se přimlouvám, pokud vám to půjde, 
zvolit formu elektronickou a druhá věc vyjádřit souhlas resp. nesouhlas s tím, že vaše 
fotografie a kontakty na vás budou zveřejněny na webu a na tablu na radnici. Pokud bude 
potřeba, fotografii zařídíme přes fotografku. A jinak jenom avizuji, že příští zasedací pořádek 
bude úplně jinak.  
Müller – já jenom maličkost pane starosto. To, že je v radě města Charvát a König, to je 
jenom dobře. Jednak jsou to úspěšní podnikatelé a vědí o čem je řeč, a nakonec i ta 
podnikatelská klientela, která tady neměla moc dobrý zastoupení jako ve vedení města, tak 
se to drobátko změnilo, protože ti dva jak Charvát, tak König určitě uslyší i hlas zespod i s 
těch drobných malých podnikatelů a OSVČ. Takže těm dvoum borcům mimořádně gratuluji a 
myslím si, že hodně lidí je rádo, že tito dva tam zrovna jsou.  

Izák – já jsem si ještě dovolil na konec, musím to říct prostě. Protože ten, o kom chci mluvit, 
tady není. Já bych chtěl velmi vyzdvihnout osobu pana Václava Mačáta za to, co za ty 
desítky roků pro město vykonal, jeho podnikatelské úsilí v našem městě, jeho aktivita, jeho 
dobročinnost, společenské, kulturní a sportovní akce, dlouhá léta pracoval ve vedení 
Slovanu atd. Dneska je šéfem tenisového oddílu. Já jenom bych rád řekl, že si toho osobně 
velmi vážím a bez něj bych nemohl tak fungovat, jak jsem zatím fungoval a nejenom já, ale i 
celá rada města, protože jsme se o jeho zkušenosti, o jeho názory a zejména ve 
strategickém řízení města se podílí téměř 20 roků, pan tajemník ví lepší jak já. Já sám k 
tomu strategickému řízení města nemám až tak blízko, ale to co Václav nám všechno 
předestíral, jak nás v podstatě vedl, a všecko co udělal pro město, já před ním hluboce 
smekám. Chci, aby to zaznělo nahlas, bude to v záznamu, a protože tady Václav není, tak to 
musím říct já. Děkuji vám, že jste mě vyslechli.  

Kolkop – děkuji, v podstatě jsme na závěru. Já bych mohl za sebe říct, že předešlé 4 roky 
pro mě nebyly příjemné, navazuji na pana Odehnala a Muselíka, já bych si přál, abychom 
pracovali jako jeden tým 21 lidí, a tím pádem žádná opozice, ale fakt tým, kterému jde o 
město. Děkuji vám.   
 

 
Konec 17:15 
 
V Moravské Třebové 05.11.2018 
Zapsala: Bc. Petra Odehnalová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Josef Jílek  Mgr. Miroslav Muselík 

  
 


