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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne  10. prosince 2018 od 15:0 

hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká č.o. 2 
 
Přítomni: 20 členů ZM (dle prezenční listiny), tajemník MěÚ 
 
Omluveni: RNDr. Milan Blaha 
 
Předsedající: Ing. Tomáš Kolkop 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Odehnalová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 20/Z/101218 - 47/Z/101218 
 
Návrhová komise: Ing. Jílek, Mgr. Muselík, Ing. Ošťádal 
 
Ověřovatelé zápisu:  P. Frajvald, Mgr. Kantůrková 
 
 
Tisk č. 1 - Pozvánka, program jednání zastupitelstva města 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 20/Z/101218 
Pro volí - 18 
Přijato usnesení č. 40/Z/101218 
Pro volí - 19 
Přijato usnesení č. 41/Z/101218 
 
 
Tisk č. 2 - Rozbor hospodaření města k 31.10.2018 a návrh rozpočtových úprav 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 21/Z/101218 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 33/Z/101218 
 
Tisk č. 3 - Pravidla rozpočtového provizoria města na I. čtvrtletí roku 2019 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 22/Z/101218 
 
Tisk č. 4 - Návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2019 
Muselík – já jenom k tomu termínu zastupitelstva na 4. února, to jsou jarní prázdniny a já 
dám rovnou návrh, protože třeba někteří tady nebudou. Víme, že když termíny zastupitelstva 
jsou o jarních prázdninách, tak se o tom taky bavíme, takže já dávám návrh na změnu tohoto 
termínu ze 4. února na 11. únor. Nekoliduje to ani s radou, ani s valnou hromadou, tak 
dávám návrh.  
Pro protinávrh – 9, proti 7, 3 se zdrželi  

  
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 23/Z/101218 
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 34/Z/101218 
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Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 35/Z/101218 
 
Tisk č. 5 - Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 
Kolkop – doplním informaci, že návrh, který je předložen, je snížen o 10 procent oproti 
stávajícímu.  

  
Pro potvrzuje - 18 
Přijato usnesení č. 39/Z/101218 
Pro stanovuje - 18 
Přijato usnesení č. 47/Z/101218 
 
Tisk č. 6 - Zástupci města 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 24/Z/101218 
 
Tisk č. 7 - Pověření místostarostů úkoly v souladu s § 104 zákona o obcích 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 36/Z/101218 
Pro svěřuje - 19 
Přijato usnesení č. 46/Z/101218 
 
Tisk č. 8 - Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva města 
Maixnerová – já osobně nesouhlasím s návrhem, aby pan Jurenka byl předsedou finančního 
výboru, nicméně nabídli jsme to, je to možnost a plné právo opozice, aby si navrhli svého 
předsedu finančního výboru, a já tento jejich názor budu ctít.  
 
Izák – já jenom bych chtěl doplnit, že pan Hanák je na cestě sem, on si to spletl časově a s 
nominací souhlasí a já bych chtěl za nás ho navrhnout na předsedu.  
 
Kolkop – doplním informaci, RM informuje o nových komisích RM, které zřídila na své schůzi 
26.11.2018. V této souvislosti žádám členy zastupitelstva, aby navrhli členy jednotlivých 
komisí, a to jednoho za každou volební stranu. Návrhy prosím směřujte panu tajemníkovi 
případně na sekretariát starosty, a to do 20.12.2018.  
 
Jurenka – já bych se chtěl zeptat na jednu věc, máme nárůst komisí, tudíž máme i nárůst lidí 
asi o 40 lidí, zajímalo by mě, kdo počítal jaký je dopad na rozpočet a kolik to bude stát.  
 
Zemánek – samozřejmě dopad nelze spočítat, protože v tom složení těch členů komisí nikdo 
jsme nevěděli dopředu, kolik tam bude členů zastupitelstva a kolik tam bude občanů jako 
takových. Jinak jsou odměňováni členové zastupitelstva, pokud mají jinou funkci než 
základní člen zastupitelstva a co se týká odměňování občanů, tak doposud byl takový 
systém, že se vždycky zpětně za rok vyhodnotila práce jednotlivých komisí a jejich členů a 
vyčlenila se určitá částka, která se rozdělila. Já si osobně myslím, že k žádnému radikálnímu 
nárůstu nedojde, protože tím, že komise budou max. 9 členné a nepředpokládám, že 
všechny strany budou mít ve všech komisích své zastoupení, takže když si uvědomím, že v 
tom minulém období některé komise byly nabobtnalé a bylo tam těch členů mnohem víc, tak 
si myslím, že ten radikální dopad do toho nebude. Já samozřejmě mohu potom, až to bude 
rada projednávat a jmenovat členy jednotlivých komisí, tak už na základě znalostí těch jmen 
mohu spočítat s kolegy, kolik to bude stát v tom výstupu a radu potom informovat. Ale znovu 
opakuji, nepředpokládám, že dojde k zásadnímu nárůstu. Myslím si, že ta úroveň bude plus 
mínus stejná.   
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Maixnerová – pan tajemník řekl, to co jsem chtěla říct já, my jsme se nad tím samozřejmě 
zamýšleli s kolegy, proto je ten počet těch 9 lidí, naopak v některých komisích jsme měli 
třeba 15 lidí, takže v průměru bychom měli zůstat na stejných financích odhadem.  

Martínek – já rozumím tomu, že je snaha omezit počet komisí nebo členů komisí, protože 
fakt je, že čím víc, tak zpravidla to jednání není tak přesvědčivé, navíc mnozí se tam napíší a 
pak tam nechodí. Nicméně trochu mě zaráží to, že by členy komise měly navrhovat ty 
jednotlivé strany. Když si spočítáme, kolik je volebních stran v zastupitelstvu, a pokud 
bychom měli tvrdit, že tam bude 7 – 9 lidí, tak už na skutečné odborníky skoro nic nezbyde. 
A nevím, jestli je to úplně dobré. Takže asi nemá cenu o tom diskutovat. Uvidíte, jak se 
sejdou návrhy, ale docela bych považovat za zvážení, aby se striktně nemuselo dodržovat 
to, že to jsou návrhy jednotlivých volebních stran.  

Mička – já bych si to dovolil jenom upřesnit, tady je míněno, že každá strana předpokládám 
navrhne odborníka z dané oblasti, takže nepředpokládáme, že to bude člen zastupitelstva 
nebo člen z příslušné kandidátky, ale opravdu to bude na bázi odbornosti.  

Brettschneider – já bych měl jen dotaz, zda komise pro investice a strategické plánování 
bude plnit současně funkci komise pro řízení strategického plánu rozvoje města. Minulá rada 
5.10. tisk č. 36 to odložila, a nechala to na schválení nové rady, tak bych chtěl poprosit a 
možná zadat úkol radě města, aby tento tisk projednala a na dalším zastupitelstvu jsme se 
tím zabývali. Může být odpověď mailem, nepožaduju písemně.  

  
Pro volí - 16 
Přijato usnesení č. 42/Z/101218 
Pro volí - 19 
Přijato usnesení č. 43/Z/101218 
Pro volí - 19 
Přijato usnesení č. 44/Z/101218 
Pro volí - 19 
Přijato usnesení č. 45/Z/101218 
 
Tisk č. 9 - Vyhláška města Moravská Třebová o místním poplatku za komunální 
odpad 
Jurenka – v textu se píše, že se bude vyvážet mimo sídliště jednou měsíčně. Já si myslím, 
že je to poměrně málo po zkušenostech jak jsem to viděl, tak si myslím, že je to málo, takže 
s tímhle tiskem souhlasit nemůžu a podpořit ho nemůžu. To, že se navýšila cena, je asi 
normální, protože ty ceny se navyšují i v okolních městech a potřeba to zřejmě je. Ale 
vyvážet jednou měsíčně, navýšit cenu a ještě snížit frekvenci vyvážení, to se mi nelíbí a s 
tím souhlasit nemůžu.  
 
Horčíková – máme ve městě druhým rokem zavedený systém MESOH, toto je logickým 
krokem k celému systému, protože dnes víme, že ti, co poctivě třídí a využívají možnosti 
ukládání zejména bioodpadu, což je gro odpadu z domácností, tak máme ověřené, že tyto 
domácnosti jim opravdu stačí jednou měsíčně. Mají možnost pořídit si větší nádobu nebo 
více nádob, ale nemůže být argumentem to, že bude odpad zapáchat. Vyjma domácností, 
kde jsou pleny, tak v té nádobě by nemělo být nic, co by mohlo někoho obtěžovat. A víme, 
že to tak je. Tak pojďme opravdu dostát toho, co jsme si v roce 2017 řekli, že se musíme 
nachystat na plánovanou korekci a změny, které v odpadovém hospodářství budou probíhat, 
a pojďme snižovat množství komunálního odpadu. To, že jsme nechali na Západní svoz 
jednou měsíčně, je z jednoduchého důvodu, že tam jsou kontejnery a že popravdě ten vstup 
do těch kontejnerů je velmi anonymní, a ti lidé to můžou velmi málo ošetřit. Teď jsme jim dali 
nově kompostéry, tak mají možnost ukládat bioodpad do kompostérů. Takže já bych se toho 
nebála, je mi jasný, že budou lidi, kteří budou s tím mít problém, toho odpadu mají hodně, 
mají otevřený sběrový dvůr, tu možnost uložit odpad mají.  
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Martínek – já bych to považoval spíš za zbožná přání, to co nám tady paní Horčíková 
předvedla a musím konstatovat, že v jiných městech se někde sváží dokonce i každý týden. 
A já rozhodně vzhledem k tomu, že taky nemám námitky proti tomu, aby se zdražovala 
platba, protože je to dražší a bude to dražší ta likvidace odpadu, ale na druhé straně to 
nemůže být přípustné, aby se vyváželo jednou za měsíc. To je opravdu mimo mísu, obzvlášť 
v letních měsících, v zimě dejme tomu to nebude zapáchat. Ale v letních měsících to 
zapáchat bude zcela určitě, a jestliže mají tu možnost lidi s kontejnerama na Západní, tak 
musí mít tu možnost všichni občané ve městě. Já sám bych se byl ochoten smířit s tím, že to 
bude jednou za 14 dní, ale aby to bylo jednou za měsíc, to mně připadá naprosto nemožné. 
V tom případě si myslím, že není možné tuto variantu podpořit.  

Mička – jak říkal kolega Martínek. Určitě by se měl zvyšovat počet svozů, ale my to také 
řešíme. Ten počet svozů se zvyšuje, pakliže chceme mít město čisté, ale zvyšuje se počet 
svozů právě společných kontejnerů, nádob na plast, na sklo, protože tam vidíme, že lidé 
třídí. A kvůli tomu se upravují i četnosti svozů a samozřejmě tím nabývají náklady na likvidaci 
a svoz. Na druhou stranu z dostupných informací během tohoto roku víme, že nádoby 
zejména od rodinných domů jsou poloprázdné, protože zaměstnanci TS si při svozu všímají, 
jak lidé třídí a jestliže do systému třídění je zapojeno 72 % rodinných domů, tak je vidět, že 
občané k tomu přistupují. A na druhou stranu náklady do budoucna porostou. Řekněme si to 
otevřeně, musíme se snažit lidi učit třídit odpady, aby se směsný komunální odpad 
zmenšoval, a na druhou stranu musíme počítat s tím, že vývozy budou nabývat a je otázka, 
jak se to podaří vybalancovat. To jsou spojené nádoby. Budeme šetřit, na druhou stanu 
budeme více vyvážet separovaného odpadu. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že to co 
bývalo dřív, že nám za odběr platu platili, tak nyní se nacházíme v opačné situaci, za plasty 
platíme my, za to, že nám je někdo vezme. Takže opravdu je to složitá situace v oblasti 
třídění a likvidace komunálního odpadu a tohle je nějaký vybalancovaný návrh.  

Muselík – já ještě to doplním. Také souhlasím s tím, co říkal kolega Martínek. Já jsem se na 
to třeba včera soustředil, ono to trvá delší dobu. Já chodím každou neděli od pěti hodin na 
internát na příjezdovku. Vidím z okna, je běžné naprosto, že přijede auto, včera jsem jich 
napočítal sedm, vyskáčou 4 lidi z pytlama, nahází nám to tam, nejen nám, ale celé té ulici 9. 
května, kteří mají nárok na ty kontejnery a zase odjedou. To samé je na Sportovní ulici. 
Takže nevím no. Moc se mi to nelíbí ten měsíc, to vůbec ne. A potom ještě když už tady byla 
narážka na ty kompostéry. Není to jen můj názor, ale je to i některých lidí, sídliště Západní je 
momentálně pojmenováno na kompostérov, protože taky jsem viděl z okna, jak tam jdou 
pejskaři a do toho kompostéru, který má sloužit k tomu, abychom si tam brali hlínu do 
květináčů, a ti co mají předzahrádky, tak na zahrádky, tak tam háží sekrementy psí děti tam 
hází plechovky a máme to mezi blokama, takže to tam asi taky nebude v letních měsících nic 
moc. Když si vzpomenu, jak se sekalo na Západní a bylo to tam měsíc a tlelo to, pak 
zapršelo a hromádky tam zůstali, tak si nemyslím, že to je zrovna dobré. Shodou okolností 
mi dneska volal pan ředitel Vágner, který naopak jako škola by přivítal, my jsme se o tom 
bavili ještě kdysi na radě, jsem dával dotaz, jestli i školy můžeme zažádat paní Mazalovou, a 
oni mi řekla, že ano, a on zrovna by měl zájem, aby jeho škola měla 4 kompostéry. Šel bych 
spíš touto cesto než tam zahltit kompostéry u každého baráku na sídlišti. Lidem se to prostě 
nelíbí.  
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Martínek – já chápu, že kompostéry zbyly, tak je potřeba je někam dát, no tak se dali na 
Západní. Je to teda trošku směšné, ale dejme tomu. Já samozřejmě podporuju to, co kolega 
Mička říkal, že jsou problémy s plastama a že se musí separovat, o tom není pochyb, sám to 
dělám, tak nevím, proč bych to nepodpořil. Ale na druhé straně, a je možné, že v tom 
směsném opadu nebude tolik toho a bude třeba polovička, ale to přece neznamená, že když 
tam bude polovička, tak že se to bude vyvážet jednou měsíčně. To je o hygieně a celé 
záležitosti kolem toho. Samozřejmě bych byl rád, kdyby tam byla polovička, ale to ještě 
neznamená, že to tam musí smrdět měsíc v letních měsících. Když si chce paní Horčíková 
ulevit, tak ať to udělá v zimních měsících, kdy to tak nesmrdí, ale v letních měsících všichni 
víme, jak se pohybují po Západní kuny a další, a když to tam necháme být celý měsíc, tak to 
jenom podpoříme. A vůbec nechápu, proč by měly být dva přístupy k občanům. Jestli jedni 
občané na sídlišti tu možnost mají, a zcela správně, tak proč by to neměli mít individuální 
občané. A když tam nebudu nic mít, tak tu popelnici nedají ven a projedou kolem a hotovo. 
Není přece nutné, abychom to řešili takovým stylem.  

Charvát – pozorně poslouchám, co tady říkáte, na úvod já nejsem příznivec Mesohu, já jsem 
to tady nezaváděl, já jsem ho nepodporoval, myslím si o něm svoje, nicméně si pořád říkám, 
že ho zavedli dámy, který považujeme za odbornice v odpadech, mají takovýhle plán a já jim 
ten rok na to jsem ochoten dát, ať nám předvedou, že to bude fungovat. Jestli to nebude 
fungovat, tak můžeme vyvážet odpadky třeba každý týden. Ale budeme to potom muset 
všichni nějak zaplatit. Já jsem byl proti i na radě, měl jsem k tomu nějaké připomínky, 
nicméně prošlo to tak, jak to prošlo, a já jsem ochoten tomu rok obětovat.  

Jílek – já bych chtěl jenom upozornit, že tady diskutujeme o textu, který je uveden v 
důvodové zprávě, a já předpokládám, že úkolem zastupitelstva je schválit návrh obecně 
závazné vyhlášky, kterou máte v příloze tisku. V této vyhlášce jsem nezaznamenal nic o 
frekvenci vývozu, čili předpokládám, že schvalujeme obecný dokument, podle kterého bude 
probíhat likvidace odpadů na území města. A pokud se v létě zjistí, že ta frekvence vývozu je 
nedostatečná, tak se to upraví. 

Horčíková – já jsem chtěla doplnit slova pana Mičky o naplněnosti nádob. Ono se to zdá 
nepodstatné, ale když máme na ulici 100 nádob, které jsou ze čtvrtiny nebo z poloviny 
naplněné, tak je to stejná činnost a stejné peníze, jako když jich tam bude deset a budou 
plné. To jenom pro vysvětlení, protože ta činnost spojená s tím vyklopením je totožná, ať ta 
nádoba je kilová nebo desetikilová. K sídlišti bych chtěla říct, že kontejnery na komunální 
odpad jsou značně poddimenzované. V podstatě ty domy mají kontejnery pro několik 
vchodů, a když to přepočítáme na litry, kolik obyvatel toho odpadu tam dává, tak to nám 
dává odpověď na to, proč je nutné tu týdenní frekvenci zachovat. Takže kdybychom byli 
přísní a chtěli to dostát celé ten čtrnáctidenní vývoz, tak potom bychom museli pořídit víc 
těch kontejnerů, což by zase bylo více místa a spoustu komplikací a investic do toho.  

Izák – já bych se chtěl vyjádřit k tomu cyklu. Jedou za měsíc je málo, ti lidé si to nezaslouží, 
aby tam ten zápach jednak bydlících, jednak chodících, tak to si myslím, že si nezaslouží. A 
samozřejmě souhlasím s navyšováním, protože to nese doba, je to nutnost, je to nějaká 
ekonomika. Tak se přimlouvám za to, aby ten cyklus byl původní zachován. Já nevím, jestli 
mám dát protinávrh nebo se s tím budete zabývat. K těm kompostérům, sám bydlím na 
sídlišti, taky mě to překvapilo ta výzdoba, nicméně trošku těm lidem chybí, že jim to pořádně 
nikdo neřekl, nenabídl. Že dáte papír na ten kompostér, tomu ti lidé moc nerozumí. Takže 
bych doporučil nějakou osvětu ještě. Já osobně si myslím, že to není špatný nápad, a jak 
říkal kolega Muselík, je určitě zajímavější nabídnout to příspěvkovkám, co mají pozemky, 
zahrady apod., protože tam je to využití naprosto perfektní. Na tom sídlišti je bohužel i to, že 
tam lidi dávají ty sekrementy, protože jim to je jedno. Ale nekázeň lidí žijících na sídlišti stran 
odpadků je všeobecně známá.   

Kolkop – děkuji za podněty, vnímám to podobně, určitě to budeme v následujících dnech a 
měsících řešit a vyhneme se šití horkou jehlou, jako to bylo doposud.  
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Pro schvaluje - 11 
Přijato usnesení č. 25/Z/101218 
 
Tisk č. 10 - Cena vodného a stočného na rok 2019 
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 37/Z/101218 
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 38/Z/101218 
 
Tisk č. 11 - Prodej pozemku parc. č. 3688/1, Sušice  
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 26/Z/101218 
 
Tisk č. 12 - Prodej pozemku parc. č. 3143/2, Udánky 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 27/Z/101218 
 
Tisk č. 13 - Prodej pozemku parc. č. 247/19, Boršov  
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 28/Z/101218 
 
Tisk č. 14 - Prodej  pozemků parc. č. 279/3, 277/3, 3808/39, Boršov  
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 29/Z/101218 
 
Tisk č. 15 - Prodej  pozemku parc. č. 2055/126, ul. Strážnického mimo dražbu   
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 30/Z/101218 
 
Tisk č. 16 - Nabídka předkupního práva k pozemku parc. č. 33, ul. Gorazdova 
Pro neschvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 32/Z/101218 
 
Tisk č. 17 - Vklad majetku města do svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 31/Z/101218 
 
Různé: 
 
Cápal – chtěl jsem se zeptat ohledně MHD, vyšel nový jízdní řád, v tisku proběhlo, že se 
uzpůsobil ten řád dětem z Mánesovy ulice, aby se dostaly včas do školy, a oni přijedou 8 
resp. 6 minut před začátkem vyučování, na GMT to ani nestihnou, protože tam začínají 7:55. 
Tak jestli by to nešlo upravit, aby měli ten čas.  
 
Mička – my jsme změny MHD řešili minulý týden na jednání s dopravcem. V podstatě co bylo 
nyní možné, ta drobná úprava odjezdů z Mánesové, aby stihli, tak to se provedlo, nicméně 
na vyhodnocení a odladění celého systému potřebuje mít i dopravce nějaká relevantní data. 
Ta naše dohoda je taková, že pro to období vyhodnocovací bude sloužit prosinec a leden, ke 
konci ledna nám firma, která s námi spolupracuje na tvorbě jízdního řádu, připraví statistiky, 
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a na základě toho můžeme udělat nějakou generální opravu jízdního řádu počínaje a 
změnou grafikonu v březnu. Takže vždycky musíme mít určitá data, tady jsme byli rádi, že se 
trošku upravil režim odjezdu z Mánesovy 7:41, tak aby děti stihly do škol.  
 
Kolkop – já jenom doplním, že jsem měl jednání s ředitelem Rehau, takže i oni mají zájem o 
to využívat MHD. V tuto chvíli jsme si udělali zjištění dojezdnosti žáků do základních škol, 
takže se se všemi informacemi bude pracovat při tom dalším návrhu.   
 
Jurenka – já bych se chtěl ještě vrátit k odloženému tisku, který jsme projednávali za 
minulého vedení, což byl tisk o prodeji pozemku pro společnost Protechnik na výstavbu 
školícího centra. Zajímalo by mě, kdo v tom jedná a v jakém je to stavu.  
 
Mička – na firmě Protechnik jsme se dotázali, zda mají zájem dále jednat ve věci prodeje 
daného pozemku a zatím jsme z jejich strany nedostali upřesňující odpovědi. Počítáme s 
tím, že se kauza prodeje pozemků Protechniku musí dořešit, na druhou stranu by to mělo to 
řešit i případné budoucí napojení rozšíření průmyslové zóny a tam je nezbytné jednat s 
firmou Treboplast, protože s tou se nejednalo a v tom záměru, který jsme projednávali, byla 
jednou z dotčených stran i firma Treboplast, se kterou by se mělo jednat o odkoupení části 
pozemku. S tou se do té doby taky nejednalo, takže je to komplexní materiál, který vyžaduje 
nejenom jednání s Protechnikem, ale i s Treboplastem. 
 
Martínek – já bych nejdřív poupravil, to co tady kolega Mička říká, protože s firmou 
Treboplast se jednalo, nebo chtělo se jednat, ale nebyl relevantní zástupce, se kterým by 
bylo možné jednat. Je to trošku jinak, protože samozřejmě je jasné, že od počátku, když se 
projednával ten přístup na průmyslové zóně, tak se to týká dvou firem, aby ta cesta mohla jít 
zadem. Nicméně firma Treboplast byla ve stavu, kdy nebylo koho dohnat k tomu, aby se s 
ním mohlo jednat. Pane starosto já bych vás chtěl poprosit, abyste usoudil, že už skončila 
předvolební kampaň, protože vaše prohlášení v novinách o tom, že MT na tom nebyla nikdy 
tak špatně za posledních 15 let, to by mě vážně zajímalo, na základě čeho jste k tomu došel. 
Protože město má daňové příjmy takové, jaké nikdy ve své historii nemělo, a protože 
ekonomická situace je dobrá, tak určitě žádné snížení v tuto chvíli nehrozí. Jasné je, že 
eventuální ohrožení rozpočtu města je možné za předpokladu, že město nedodrží podmínky, 
které mělo při přijímání dotací, které se ukončují v tomto roce, ale předpokládám, že nové 
vedení města se k ničemu takovému nechystá, tzn. že lze očekávat, že práce v domově 
důchodců ev. některá další vyúčtování, které se mají z těch dotací, které město čerpalo v 
minulých měsících, tak že se stihne dodat v řádném čase. Připomínám, že všechny faktury 
za domov důchodců musí být dodány do 31.12., a pokud toto splníte, tak naopak budete mít 
docela dobrou výchozí pozici pro to, abyste mohli vést město i nadále. Další věc je, že na 
jednání, které bylo vedeno s krajem jste nebyl přítomen, protože jste byl nemocen, to 
samozřejmě každý chápe, ale vaši kolegové jistě můžou dosvědčit, že kraj ústy hejtmana 
jednoznačně prohlásil, že veškeré závazky, které byly v minulém období vůči městu dány, 
tak budou také splněny. Jednak jsou to závazku vůči té investici v domově důchodců, ale 
také další závazky, zejména v nemocnici. Já bych vás opravdu velmi prosil, abyste na 
facebooku a dalších věcech byl zdrženlivý. Dneska jste starostou a nebylo by moc dobré, 
abyste pokračoval v tom, co jste činil před volbama, kdy jste urážel hejtmana nejrůznějšíma 
článkama, co se týká nemocnice v MT. Berte to v této chvíli prosím jako moje upozornění a 
byl bych opravdu rád, aby se tyto věci neopakovaly, protože je třeba si uvědomit, že město 
není v úplně dobré situaci, pokud byste řekl, že je v nejslabší situaci vůči okolním městům od 
roku 1998, tak byste měl pravdu, protože všechny tři zbývající města mají samozřejmě 
mnohem silnější politicko-společenskou situaci než má momentálně MT. A proto myslím, že 
je třeba, aby město postupovalo uvážlivě a nedělalo si nepřátele z těch, kteří nepřáteli být 
nemají. Myslím si, že cílem nás všech je, abychom tomu městu pomohli. Já se o to určitě 
budu snažit tak, jak jsem to dělal celá léta, ale na druhé straně předpokládám, že nebudu 
muset řešit a reagovat na nějaké prohlášení tohoto typu. V této chvíli to beru jako poslední 
dozvuky předvolební kampaně, ale byl bych opravdu nerad, aby se to opakovalo.  



 

 

Město Moravská Třebová  

8 

Kolkop – děkuji, dovolím si reagovat. Protože jsem celkem uvědomělý, tak jste si mohli 
všimnout, že na sociálních sítích se v žádném případě posední dobou vůbec neprojevuji, a 
pokud se týká úvodního článku, já jsem to ani tak nevnímal, že bych se chtěl dotknout 
bývalého vedení, vycházel jsem z informací z interního jednání s paní Buriánkovou a 
výsledek je ten, že máme problémy s cash flow. Toť reakce na ten stav financí. Já mám 
pocit, že k 31.10. jsme na 4 milionech na účtech města. Řešili jsme, abychom byli schopni 
ufinancovat to, co se musí do konce roku udělat.  

Charvát – já nemůžu komentovat mediální výstupy starostů nebo členů koalice nebo 
opozice, já můžu říct za nás jen to, že se snažíme dodržovat všechny závazky, který byly 
uzavřený před náma. Nic z toho, co je rozdělanýho jsme zatím netorpédovali, i když na různý 
věci máme třeba odlišný názor a snažíme se samozřejmě vycházet kraji vstříc. To už jsme v 
podstatě potvrdili i před volbama. Nicméně tohle město na tom není dobře. Víme, že po roce 
2000, kdy výchozí situace měst byly zhruba rovnocenný, tohle město začalo ztrácet. Máme 
tady nejvyšší věkový průměr. Tady za posledních 12 let zmizelo 1000 obyvatel. To je v 
daňovým příjmu 15 milionů korun ročně, tak netvrďte, že je tady všechno super. A že pokud 
je tady něco špatně, tak je to teď tímto politickým složením vedení města.  Není to tak. 
Musíme s tím nějak bojovat, musíme se k tomu postavit, musíme něco vymyslet, aby ten 
pád, který tohle město, co se týče demografie a obyvatelstva nastartovalo, abychom ho 
nějak zastavili, zmírnili, nebo něco s tím udělali. My jsme po volbách zdrženliví, nikde prostě 
na facebooku nic nevypisujeme, do novin nic nevypisujeme a budeme se snažit s tím něco 
udělat.  

Martínek – já bych drobně upozornil, že cash flow a hospodářská situace je něco jiného. 
Druhá věc je, jako kolega Charvát se tady zbytečně rozčiluje, protože se tady hovořilo o 
hospodářské situaci, a já jsem také říkal, že to považuju za poslední dozvuk předvolební 
kampaně. A byl bych nerad, aby se to dál opakovalo. Pokud se týká toho, že pokračujete v 
tom, co se začalo, tak já to jenom vítám, a také vítám to, že když tady byla snaha zastavit 
výstavbu bazénu, tak že se vám ukázalo, že je to ekonomicky nemožné a vlastně 
neproveditelné organizačně, takže jste od toho ustoupili, to beru jako rozumnou věc a 
rozumnou reakci na reálnou situaci. A úbytek obyvatelstva je prakticky stejný u všech měst 
kromě Litomyšle, jsou na tom města prakticky úplně stejně. Dělat závěry k tomu, jak zabránit 
úbytku obyvatelstva města je důležité, je potřeba se nad tím zamýšlet a předpokládám, že se 
na tom budeme zamýšlet všichni, jak tady sedíme bez ohledu na to, jestli jsme v opozici 
nebo v koalici. Ale rozhodně není možné říkat, že město je na tom nejhůř za posledních 15 
let. To není pravda.  

Kolkop – já si ještě dovolím reagovat na ten domov pro seniory. Já jsem se tam byl podívat 
hned v prvním týdnu a popravdě byl jsem zděšen tím stavem, v jakém to je. A říkal jsem si, 
jestli tohle se má zkolaudovat někdy 16. prosince, tak je to nereálné. Já nevím, kde se stala 
chyba i v tom smyslu, že tam bylo mnoho vícenákladů, ale já to přisuzuji špatné přípravě. Co 
se týče bazénu, k tomu mám pořád stejný postoj, velice mě mrzí ten stav, jaký nastal, že ta 
smlouva byla podepsána těsně před volbami. Teď si to poneseme jako danajský dar, 
bohužel.  
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Izák – já si ještě dovolím navázat na pana Martínka. Já jsem byl taky pohoršen tím, co je ve 
zpravodaji na první straně vpravo nahoře. Považuji to za nepravdu. Je asi jedno, jestli to byl 
záměr nebo to bylo z neznalosti, protože výsledek je takový. Já jenom si dovolím upozornit, 
že jsme 9.3. dostali od paní Buriánkové přehled od roku 2002 – 2017 o zůstatkových 
prostředcích na účtech města, a když se na to podíváte, přístup k tomu určitě máte, je 
otázka, jestli jste to chtěli nebo nechtěli vidět, tak za poslední 3 roky takový zůstatky kromě 
roku 2009 nikdy nebyly. A dovolím si tvrdit, že finanční situace města není vůbec špatná. Za 
loňský rok byl zůstatek 81 mil a za předchozí rok 82 mil. Samozřejmě, že z toho se dává 2/3 
do investic, to je pochopitelné. To je logické, co je potřeba a na co to je potřeba a jak to 
rozumně vynaložit. Z těch zůstatků do rozpočtu do příštího roku se zapojuje nějaká částka. 
Byl bych rád, abyste to nějak služně uvedli na pravou mírou. Protože já taky se nechci 
dohadovat. Já jsem prohlásil 5.11., že nebudu kverulant, že nebudu destruktivní oponent, já 
budu smysluplně spolupracovat, když to bude pro rozvoj města. To říkám podruhé a trvám si 
na tom. Proto jsem taky dneska podpořil ten zákon o odpadech, jak jsem zjistil, měl jsem 11 
hlas. Jenom proto, abychom měli ty odpady vyřešené. Spoléhám na to, že se seriózně 
vypořádáte s tím svozem 1 x za měsíc. To bych rád, abyste se potom k tomu vy vyjádřili. 
Ještě bych si dovolil říct, že i ve zpravodaji za srpen je článek rozbor finanční situace města, 
který taky zpracovala paní Buriánková, a kde máte celý obraz o stavu financí. Takže prosím 
vraťte se k tomu, podívejte se na to, a kdybyste to udělali, tak byste nemohli napsat to, co 
jste napsali do toho zpravodaje. Dovolím si požádat o nějakou takovou nápravu. Neříkám 
přímo omluvu, ale nějak to vysvětlete, proč jste to udělali. Nechci se domýšlet, že to bylo 
schválně. Ještě jedna věc, to se toho netýká. Protože technický vývoj jde pořád dopředu, tak 
bych si dovolil navrhnout ke zvážení, a potom třeba bychom se k tomu mohli vrátit, ale 
nechte to promyslet, prosím, realizovat instalaci hlasovacího zařízení pro jednání rady města 
včetně pořizování zvukových záznamů. Byť jsem si vědom toho, že je to neveřejné. To 
prosím zvažte a zaujměte stanovisko. Dále prosím, jestli by bylo možné zveřejňovat na webu 
města tisky pro jednání ZM, a to ještě před termínem jednáním ZM. Prosím tuhle věc taky ke 
zvážení. Jinak nemám už nic a opakuji a zdůrazňuji, že se nechci přít, chci najít společnou 
cestu k tomu, jak to město posunout dál.  

Kolkop – já bych chtěl opravdu jenom potvrdit, že mým záměrem nebylo nikoho špinit nebo 
ho uvádět do takových rozpaků a řešit to tady na zastupitelstvu. Vycházel jsem ze svého 
pocitu a z toho aktuálního zjištění, v jaké jsme teď situaci. Nicméně si myslím, že k tomu 
nějaký článek ještě vyjde.  

Martínek – pokud nějaký článek vyjde, tak na to asi budeme reagovat, nicméně já beru jako 
seriózní to, co říkáte, nic jste tím nemyslel, a beru to tak, že to myslíte vážně, že jste to 
nemyslel jako nějaký útok na předchozí vedení, takže doufám, že dále to bude probíhat v 
konstruktivnějším smyslu. Pokud se týká rekonstrukce v domově důchodců, tak máte také 
pravdu v jedné věci, a sice že projekt byl pod psa. O tom není nejmenší pochyb. Taky jsem 
to opakovaně kritizoval. Také navštěvuji tohle zařízení poměrně často, a když tam vidím 
nějaké problémy, tak se je snažím vyřešit. Máte pravdu, že zejména na budově C je ta 
situace napjatá. Budova D podle mého názoru není ohrožena, budova C je ohrožena. Určitě 
tento týden se tam vypravím znovu, abych viděl, jak vypadá ta situace. Protože mi není 
jedno, abychom přišli o dotace, které byly poměrně složitě vybojovány, už se asi těžko 
podruhé k něčemu takovému dostaneme. Jinak to berte nikoli jako nějaký útok na vás, ale 
jako radu, když jsem byl starosta a nebyl jsem na služební cestě, tak než jsem šel do práce, 
tak jsem obešel všechny důležité stavby ve městě, které tehdy probíhaly, abych osobně 
viděl, jak situace vypadá, eventuálně abych mohl každý den sjednat nápravu. Vy jste stavař, 
zatímco já jsem filozof, tak vám to půjde určitě dobře, tak vám to dávám jako rady, abyste to 
udělal. Myslím si, že je to velmi důležité nejen pro ty, co tam pracují, ale i pro některé 
zaměstnance města, kteří budou vidět, že ten zájem je velký a podle toho budou také možná 
pracovat.  
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Kolkop – děkuji za radu, přesně tak činím, jak říkáte. V té návaznosti bych se vrátil k té 
diskuzi týkající se bazénu. My jsme tady řešili variantu odstranění stropu, že hrozí zřícení. Já 
jsem tenkrát navrhoval řešení sanace, což tenkrát nebylo podpořeno, možná bych vám 
doporučil se tam teď jít podívat, v jakém stavu ty stropy byly, nebo teď už tam nejsou, ale v 
jakém stavu vůbec ty betony jsou a v jakém, byly. Tam vůbec nic takového, co jste si tenkrát 
odhlasovali, zřícení tam nehrozilo v podstatě. To jenom takový postesk.   

Charvát – já chci reagovat na Miloše Izáka, my jsme se otázkou transparentnosti v podstatě 
zabývali hned na první radě, kdy rada řádně zasedala. Chceme, aby tisky, který projednává 
zastupitelstvo, byly zveřejňovaný a byly pro obyvatelstvo dostupný a aby lidé věděli, o čem 
ZM jedná a chceme samozřejmě, aby v mezích zákona, tzn. co umožňuje zveřejňovat zákon, 
byly transparentní i věci týkající se rady města. Údajně to první závisí na nějakém modulu 
softwarovém, který dodává nám neznámá firma. To byl vtip. Údajně jsme měli slíbeno, že to 
bude možná do konce roku, možná záhy, takže i naším záměrem je to, aby byly 
zveřejňovány materiály, aby lidé věděli, co se v tomhle městě vůbec děje.   

Muselík – já jenom drobný dotaz, lidé se mě ptají, možná to bude zajímat i tady přítomné, 
jestli bude letos městský bál nebo ne. Já slyšel variantu, že nebude. Myslím v tom termínu, 
jak bývá v lednu.   

Maixnerová – k městskému bálu my jsme nastoupili do funkce, kdy teda opravdu už zbývalo 
jenom pár chvil na to, to rozseknou, jestli ano nebo ne. Přiznám se, že my jako vedení města 
jsme se shodli, že ve stávajícím formátu se stávající kapelou, jak to bylo v minulosti, to 
nebylo úplně ideální, a rozhodli jsme se proto pro jinou variantu. Troufám si říct, že to bude 
varianta, kterou nám bude i Litomyšl závidět, a po dohodě na kulturních službách 
uspořádáme letní bál na nádvoří zámku. Máme už i termín, mělo by to být 10. srpna, takže 
vás srdečně zveme, na to je ještě čas. Občanům bude teď ve zpravodaji zveřejněno, že 
městský bál bude, ale v létě a na nádvoří zámku. Neznamená to, že jednou pro vždy 
zavrhujeme tu zimní variantu, ale domnívám se, že těch plesů kam si jít zaplesat v zimním 
období tady je mnoho, takže chtěli jsme vymyslet něco, co tady široko daleko není a ten 
zámek bude k tomu, myslím si, úžasný. Budete včas pozváni.  

Izák – jenom velmi krátce k tomu bálu. Já bych o něm nemluvil, kdybyste tady o něm 
nezačali. Nechci zbytečně zdržovat. Byly roky, když jsem přišel na radnici 2006-2007, kdy 
ten bál byl opravdu tristní akcí, já pamatuju návštěvnost kolem pětapadesáti lidí, nebylo do 
čeho kousnout, prostě bída. Tak jsem teda řekl panu starostovi, já jsem dělal místostarostu, 
pojďme s tím Pepo něco udělat, protože takhle to nemá smysl, to není nejlepší bál v sezóně, 
jak by to slušelo městu, ale spíš naopak. V podstatě jsem dostal volnou ruku a s pomocí 
Pavla Brettschneidera jsme skutečně dokázali ten sál naplnit. To víte, co chodíte. Já nechci 
si honit tričko, to v žádném případě, já jenom říkám, že když se to dostalo na nějakou 
úroveň, kdy dneska na tom bále bývá 180 – 200 lidí je problém pro veřejnost se tam dostat, 
za což jsme také sklízeli kritiku samozřejmě, ale nicméně jenom cenový fond byl 100-130 
tisíc. Což není jen tak něco a dokázali jsme k tomu přimět ty lidi, který jsme zvali s pozváním 
se vstupenkama zdarma, a aniž jsme si říkali, že něco musí dát do tomboly. Oni se dovtípili a 
takhle to fungovalo posledních 6 – 7 let. To považuju trochu za škodu, že se to takhle 
smazalo. Lidé si na to zvykli i ti podnikatelé a nejenom podnikatelská sféra, jezdili sem 
někteří zástupci měst z okolí. Jenom bych vyjádřil lítost moji osobní, že se z toho cuklo. Já 
chápu, že je krátký čas, že je potřeba pro to začít něco dělat, kdyby to mělo být i teď v lednu. 
Teď už se to asi nedá vrátit samozřejmě a už jste rozhodli. Pro plesovou sezónu města je to 
újma, rozhodně je to újma a žádná akce, která bude v srpnu, to nemůže nahradit. Plesová 
sezóna je leden až březen. Prosil bych na zvážení pro příště, aby se tomu trochu přihlíželo, 
protože ten městský bál byl vedle plesu vojenské školy top ve městě. O tom není žádných 
pochyb.  
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Maixnerová – já už jen krátce, my jsme ho opravdu odsunuli do letních měsíců, neznamená 
to, že do budoucna nebude a hlavní myšlenou bylo, aby městský bál byl opravdu po letech 
pro občany města. A kapacita sálu na muzeu po tom, co se pozvali všichni VIP, skutečně 
zbylo 20 vstupenek na veřejnost. Takže i ten zámek nám dává větší prostor k tomu, aby to 
bylo skutečně pro občany města.  

Kolkop – popřál klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěchů do nového roku.  

  
 
 
Konec 16:30 
 
V Moravské Třebové 10.12.2018 
Zapsala: Bc. Petra Odehnalová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald        Mgr. Ivana Kantůrková  


