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Zápis 
z 1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného 

dne 24. 2. 2011 od 13.00 hod v sále Lidového domu v Litomyšli 

 
 
 
Přítomni: Miroslav Bárta, Petra Benešová, Alena Červinková, Mgr. Miroslav Hájek, Ing. Vítězslav Hanzl, MUDr. Vít 
Heblt, Ing. Josef Janeček, Otokar Karlík, Radomil Kašpar, Dana Kmošková, Michal Kortyš, Mgr. Jaromír Kroužil, 
MUDr. Tomáš Mrkvička, Ing. Jaromír Odstrčil, Radek Pulkrábek, MUDr. Renata Rothscheinová, Lubomír Sršeň, 
Vojtěch Stříteský, Ing. Terezie Šmolíková, Mgr. Josef Štefl, MUDr. David Večeřa, MUDr. Libor Vylíčil, Mgr. Zdeněk 
Zitko 
(viz listina přítomných) 
 
Zapisovatelka: Mgr. Miroslava Kubešová 
 
Zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 13.00 hodin starostou 
města Michalem Kortyšem (dále jen „předsedající“). Uvítal přítomné členy zastupitelstva města a ostatní přítomné. 
Prohlásil, že 1. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zápis z předchozího zasedání 
zastupitelstva města byl uložen k nahlédnutí v kanceláři starosty města. Dále byl přístupný všem členům 
zastupitelstva v intranetu městského úřadu a na oficiálních webových stránkách města. Proti zápisu nebyla podána 
žádná námitka, proto se považuje za schválený. Předsedající konstatoval, že je přítomno všech 23 zastupitelů a 
tím je zasedání zastupitelstva města podle § 92, odst. 3 zákona o obcích schopno usnášet se. Poté je seznámil 
s navrženým programem. 
 
Program: 

1. Schválení programu zasedání   
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  
3. Programové prohlášení zastupitelstva města  
4. Majetkoprávní záležitosti  
5. Rozpočet města na rok 2011 a další finanční záležitosti  
6. Záležitosti odboru místního a silničního hospodářství  
7. Záležitosti odboru kultury a cestovního ruchu  
8. Záležitosti odboru školství  
9. Záležitosti odboru výstavby a ÚP  
10. Záležitosti finančního a kontrolního výboru  
11. Různé 

• Zakládací listina o.p.s. Smetanova Litomyšl  
• Stanovení odměn zastupitelům  
• Návrhy Ing. Odstrčila  
• Návrhy pana Pulkrábka  

 
Předsedající navrhl doplnit bod programu č. 4 Majetkoprávní záležitosti o dva návrhy usnesení týkající se revokace 
usnesení ZaM č. 129/10 a 130/10. 
(schváleno - hlasování: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0) 
 
Předsedající navrhl doplnit bod programu č. 6 Záležitosti odboru místního a silničního hospodářství o návrh obecně 
závazné vyhlášky města Litomyšle č. 01/11, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
(schváleno - hlasování: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0) 
 
Předsedající navrhl, aby návrhy, které předložili zastupitelé pan Pulkrábek a Ing. Odstrčil týkající se rozpočtu 
města na rok 2011, byly projednány v rámci bodu programu č. 5. Předkladatelé vyslovili souhlas. 
 
Ing. Hanzl navrhl doplnění programu o informace o provozu krytého bazénu.  
(schváleno - hlasování: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0) 
 
Pan Karlík navrhl doplnění programu o informace o záměru zrušit vlakovou trať Litomyšl – Choceň. 
(schváleno - hlasování: pro – 21, proti – 2, zdržel se – 0) 
 
MUDr. Večeřa navrhl doplnit program o informace o aktuální situaci R35. 
(schváleno - hlasování: pro – 22, proti – 1, zdržel se – 0) 
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Usnesení č. 1/11 
ZaM schválilo program jednání. 
Hlasování: pro - 22, proti - 0, zdržel se – 1 
 

 
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  
 
Předsedající doporučil následující složení návrhové komise – Vojtěch Stříteský, Mgr. Zdeněk Zitko, Mgr. Josef Štefl 
a ověřovatele zápisu MUDr. Renatu Rothscheinovou a Danu Kmoškovou. 
 
Usnesení č. 2/11 
 ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení: 
- Vojtěch Stříteský 
- Mgr. Zdeněk Zitko 
- Mgr. Josef Štefl 
Hlasování: pro - 21, proti - 0, zdržel se – 2 
 
Usnesení č. 3/11 
 ZaM schvaluje ověřovatele zápisu: 
- MUDr. Renata Rothscheinová 
- Dana Kmošková 
Hlasování: pro - 21, proti - 0, zdržel se – 2 
 

 
3. Programové prohlášení zastupitelstva města   
 
Předsedající předal slovo místostarostovi panu Stříteskému, který seznámil přítomné s návrhem Programového 
prohlášení zastupitelstva města (materiál č. 1). Poté byla otevřena rozprava. Pan Sršeň označil toto za dílo jedné 
skupiny a vyjádřil nesouhlas s navrženým programovým prohlášením. Pan Pulkrábek mj. vyslovil nesouhlas 
s názvem, navrhl přejmenování na „prohlášení koalice“, připomněl neposkytnutí kopie zápisu ze schůze rady 
města a předal tajemníkovi písemné vyjádření odboru dozoru a kontroly na MV. Pan Karlík mj. uvedl, že 
v předloženém dokumentu jsou bohulibé činnosti, které patří mezi povinností zastupitelů města a přečetl 
prohlášení opozice.  
  
Usnesení č. 4/11 
ZaM schvaluje Programové prohlášení zastupitelstva města na volební období 2010 - 2014.   
Návrh usnesení: 
Hlasování: pro - 14, proti - 6, zdržel se - 3  
 

 
4. Majetkoprávní záležitosti 
 
Ing. Chadima, vedoucí majetkoprávního oddělení, seznámil přítomné s materiálem č. 2. Přítomní zastupitelé 
projednali jednotlivé body a přijali k nim usnesení. 
 
Usnesení č. 5/11 
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 383/7 ostatní plocha o výměře 305 m2 v katastrálním území Lány u 
Litomyšle oddělené podle geometrického plánu č. 477-753/2010 z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, 
Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o majetkoprávní vyřešení 
vlastnických vztahů po zaměření skutečného stavu křižovatky místní komunikace Na Lánech se silnicí III/36016.   
Hlasování: pro - 22, proti - 0, zdržel se - 1  
 
Usnesení č. 6/11 
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 376/107 ostatní plocha o výměře 23 m2, p.p.č. 383/5 ostatní plocha o výměře 6 
m2, p.p.č. 383/2 ostatní plocha o výměře 2 m2 a p.p.č. 387/3 ostatní plocha o výměře 188 m2 v katastrálním 
území Nedošín, které jsou ve vlastnictví města, za p.p.č. 376/158 ostatní plocha o výměře 705 m2 oddělenou 
podle geometrického plánu č. 520-73/2010 a p.p.č. 376/159 ostatní plocha o výměře 71 m2 oddělenou podle 
geometrického plánu č. 521-6/2011 v katastrálním území Nedošín, které jsou ve vlastnictví společnosti Saint-
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Gobain Vertex, s.r.o., IČ 12661, Sokolovská 106, Litomyšl. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městem 
doplacen částkou ve výši 70 Kč/m2 rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků.  
Hlasování: pro - 22, proti - 0, zdržel se - 1  
 
V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan Kroužil. 
 
Usnesení č. 7/11 
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 582/18 ostatní plocha o výměře 181 m2 v katastrálním území 
Nedošín a obci Litomyšl oddělené dle geometrického plánu č. 519-748/2010 z vlastnictví města do vlastnictví 
Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice. Jedná se o převod pozemku pod silnicí 
III. třídy č. 36016 v ulici Na Lánech.  
Hlasování: pro - 22, proti - 0, zdržel se - 1  
 
Usnesení č. 8/11 
ZaM souhlasí s uzavřením dohody o vypořádání spoluvlastnického práva a převodu vlastnického práva k 
nemovitostem. Předmětem vypořádání spoluvlastnického práva budou p.p.č. 1318/1 orná půda, p.p.č. 1318/3 
orná půda, p.p.č. 1320/2 orná půda a p.p.č. 1320/3 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl. Tyto 
nemovitosti jsou v podílovém spoluvlastnictví Města Litomyšl, jehož ideální spoluvlastnický podíl na nemovitostech 
činí ideální 3/10 vzhledem k celku a pana Tomáše Janeckého, Polní 383, Litomyšl, jehož ideální spoluvlastnický 
podíl na nemovitostech činí ideálních 7/10 vzhledem k celku. Podílové spoluvlastnictví bude vypořádáno tak, že se 
Město Litomyšl stane výlučným vlastníkem pozemkové parcely č. 1318/1 orná půda, p.p.č. 1318/13 orná půda, 
p.p.č. 1320/2 orná půda, p.p.č. 1320/3 ostatní plocha a p.p.č. 1320/19 orná půda oddělených dle geometrického 
plánu č. 2183-561/2010 v katastrálním území Litomyšl. Město Litomyšl dále úplatně převede díly "j", "n", "r", "x" a 
"c1" z p.p.č. 2287/3 v katastrálním území Litomyšl oddělené dle geometrického plánu č. 2183-561/2010 do 
vlastnictví pana Janeckého za úplatu ve výši 95.900 Kč splatnou před podpisem dohody. Na základě takto 
uzavřené dohody o vypořádání spoluvlastnického práva a převodu vlastnického práva k nemovitostem se tak pan 
Tomáš Janecký stane výlučným vlastníkem p.p.č. 1318/3 orná půda, p.p.č. 1318/4 orná půda, p.p.č. 1318/5 orná 
půda, p.p.č. 1318/6 orná půda, p.p.č. 1318/7 orná půda, p.p.č. 1318/8 orná půda, p.p.č. 1318/9 orná půda, p.p.č. 
1318/10 orná půda, p.p.č. 1318/11 orná půda, p.p.č. 1320/7 orná půda, p.p.č. 1320/8 orná půda, p.p.č. 1320/9 
orná půda, p.p.č. 1320/10 orná půda, p.p.č. 1320/11 orná půda, p.p.č. 1320/12 orná půda, p.p.č. 1320/13 orná 
půda, p.p.č. 1320/14 orná půda, p.p.č. 1320/15 orná půda, p.p.č. 1320/16 orná půda, p.p.č. 1320/17 ostatní 
plocha a p.p.č. 1320/18 orná půda oddělených dle geometrického plánu č. 2183-561/2010 v katastrálním území 
Litomyšl, přičemž na vzájemné vypořádání vztahů vyplývajících ze spoluvlastnického práva bude pan Tomáš 
Janecký povinen před podpisem dohody o vypořádání spoluvlastnického práva a převodu vlastnického práva k 
nemovitostem uhradit Městu Litomyšl částku ve výši 810.201 Kč. Tím bude podílové spoluvlastnictví k výše 
uvedeným pozemkům zcela vypořádáno. Vypořádání bude provedeno z důvodu přípravy stavby zainvestování 
pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Sluneční terasa. Převody podílů dle přílohy č. 1/MJ/1/11. 
Hlasování: pro - 12, proti - 1, zdržel se - 10  
 
V rozpravě k tomuto bodu pan Sršeň připomněl prodej pozemku u Perštýna firmě Profistav s příslibem, že bude 
využit pro výstavbu, pozemek dosud nebyl využit, pan Janecký se písemně zavázal pozemek vrátit, proto navrhl 
stáhnout schválení této směny pozemků z programu a dále o tomto jednat. O protinávrhu bylo hlasováno. 
Hlasování: pro - 2, proti - 9, zdržel se – 11.  
Protinávrh nebyl přijat.  
 
V rozpravě dále vystoupili Ing. Odstrčil, Ing. Hanzl, pan Kašpar a pan Karlík. 
 
Usnesení č. 9/11 
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 129/10 ze dne 14.9.2010 takto: ZaM souhlasí se směnou dílů "n" + "o" + "p" o 
celkové výměře 375 m2 z p.p.č. 231/24 orná půda, dílu "b" o výměře 136 m2 z p.p.č. 231/27 orná půda a p.p.č. 
231/27 orná půda o výměře 683 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 750-44/2010 v katastrálním území 
Záhraď, které jsou ve vlastnictví Města Litomyšle, za p.p.č. 231/6 orná půda o výměře 2902 m2 oddělenou 
stejným geometrickým plánem v katastrálním území Záhraď, která je ve vlastnictví Ing. Milana Kašpara, Kornická 
126, Litomyšl, za účelem vymezení veřejného prostoru a ucelení stavebních pozemků v lokalitě pro RD. Rozdíl v 
ceně směňovaných pozemků ve výši 157.920 Kč bude městu uhrazen v termínu nejpozději do 31.12.2011. 
Hlasování: pro - 23, proti - 0, zdržel se - 0  
 
Usnesení č. 10/11 
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 130/10 ze dne 14.9.2010 takto: ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím kanalizačních 
stok, vodovodních řadů, veřejného osvětlení a komunikací, které budou vybudovány dle projektové dokumentace 
"Zainvestování zóny Na Prokopu - 2. etapa" zpracované společností KIP Litomyšl s.r.o. v srpnu 2009 pod číslem 
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zakázky 2248/1-64 na p.p.č. 231/6 orná půda o výměře 2902 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 750-
44/2010 v katastrálním území Záhraď od Ing. Milana Kašpara, Kornická 126, Litomyšl. Inženýrské sítě a 
komunikace budou bezúplatně převedeny do vlastnictví města po jejich výstavbě a kolaudaci. ZaM dále souhlasí s 
poskytnutím investiční dotace ve výši 2,090.132 Kč na pokrytí části nákladů spojených s výstavbou kanalizačních 
stok, vodovodních řadů, veřejného osvětlení a komunikací, které budou vybudovány dle projektové dokumentace 
"Zainvestování zóny Na Prokopu - 2. etapa" zpracované společností KIP Litomyšl s.r.o. v srpnu 2009 pod číslem 
zakázky 2248/1-64 na p.p.č. 231/6 orná půda o výměře 2902 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 750-
44/2010 v katastrálním území Záhraď Ing. Milanu Kašparovi, Kornická 126, Litomyšl po jejich bezúplatném 
převodu do vlastnictví města. Výstavba by měla být provedena v roce 2011. Při poskytnutí dotace bude proveden 
zápočet její části proti rozdílu v cenách směňovaných pozemků ve výši 157.920 Kč dle předchozího usnesení. 
Poskytnutí této dotace je vázáno na schválení potřebného objemu finančních prostředků v rozpočtu na rok 2011. 
Hlasování: pro - 23, proti - 0, zdržel se - 0  
 

 
5. Rozpočet města na rok 2011 a další finanční záležitosti  
 
Mgr. Jůzová, vedoucí finančního odboru, seznámila přítomné s materiálem č. 3. Přítomní projednali jednotlivé body 
a přijali k nim usnesení.  
 
Usnesení č. 11/11 
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2010/RČ (příloha 01/FIN/01/11) a stanovuje tyto závazné ukazatele: 
- zapojení zdrojů z roku 2009                                                      19.033,32 tis. Kč  
- zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2010                               2.167,48 tis. Kč 
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách k 31.12.2010 (příloha 02/FIN/01/11) 
Hlasování: pro - 23, proti - 0, zdržel se - 0  
  
Předseda finančního výboru pan Bárta předložil k projednání zápis z jednání finančního výboru (viz materiál č. 3). 
Dále v rozpravě k tomuto bodu vystoupil Ing. Hanzl. 
 
Usnesení č. 12/11 
ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 31.1.2011  
Hlasování: pro - 23, proti - 0, zdržel se - 0  
 
Mgr. Jůzová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu města na rok 2011. Poté byly projednány návrhy Ing. 
Odstrčila (materiál č. 4) týkající se rozpočtu města na rok 2011. Předkladatel komentoval jednotlivé návrhy. 
 
Návrh usnesení  
ZaM ruší v rozpočtu na rok 2011 v kapitole 06, Odbor kultury cestovního ruchu, položku č. 0410 Lokální TV (5169 
Nákup ostatních služeb) ve výši 990.000,- Kč. Tato částka bude převedena do rezervního fondu města. Bude 
provedeno výběrové řízení na požadované TV služby. Po vypracování zcela nové smlouvy s  lokální TV, která bude 
obsahovat povinnost objektivně a nestranně informovat a povinnost natočit vždy celé, nesestříhané zastupitelstvo, 
které město umístí na svůj web, může být tato rezerva nebo její část použita na plnění upravené smlouvy. 
Hlasování: pro - 5, proti - 8, zdržel se - 10  
Návrh nebyl přijat.  
 
Návrh usnesení  
ZaM ruší v rozpočtu na rok 2011 v kapitole 02, Odbor místního a silničního hosp., položku č. 4259 Vodovody s.r.o. 
Litomyšl (5169 Nákup ostatních služeb), Provozování dešťové kanalizace ve výši 300.000,- Kč. Tato částka bude 
přesunuta do rezerv města. 
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdržel se - 16  
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení  
ZaM navyšuje rozpočet kapitoly 11, oddělení městské policie o částku 300.000,- na investice do útulku pro psy a 
kočky na Pohodlí. Tato investice by měla pomoci jako startovací základ pro získání dalších prostředků z fondů EU, 
MMR, MŽP atd...pro vybudování tohoto zařízení. 
Hlasování: pro - 5, proti - 1, zdržel se - 17  
Návrh nebyl přijat. 
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Následně byly projednány návrhy pana Pulkrábka (materiál č. 5) týkající se rozpočtu města na rok 2011. Pan 
Pulkrábek komentoval svůj návrh – mj. navrhl ušetřit za monitoring tisku a tyto peníze převést na podporu sportu 
dětem a mládeži, účast ve sdruženích je nákladná záležitost a navrhuje snížit příspěvky zatím na polovinu, u 
městských služeb navrhuje ceníkové ceny porovnat s ceníky soukromníků. 
 
Rozprava 
Ing. Hanzl upozornil na překročení rozpočtu u bazénu, budeme zahajovat výstavby za 400 mil. Kč, pokud by došlo 
k navýšení i u ZN, je to částka 4% - 16 mil. Mohlo by to přinést problémy pro město, navrhuje uzavřít smlouvu, 
aby nemohlo dojít k navýšení nebo vytvořit nějakou rezervu pro případné navýšení, zhodnotit rizika. 
 
Pan Sršeň uvedl, že v době elektroniky je zbytečný monitoring tisku, podpořil návrh Pulkrábka na snížení částky a 
převést ji do rezervy. Během roku doporučuje více se věnovat rozpočtu, např. porovnání dotaci Lidovému domu a 
Smetanovu domu (60 tis. Kč a 4 mil. Kč). Navrhoval častější zasedání ZaM. 
 
Pan Kašpar komentoval vznik rozpočtu, byl sestaven konzervativně, má vyšší přebytek oproti minulým letům, 
zpochybnil nákup hlasovacího zařízení a uvedl, že KDU–ČSL podpoří rozpočet beze změn. 
    
Pan Kroužil uvedl, že jménem stranických kolegů doporučuje rozpočet schválit a dále je potřeba během roku 
rozpočet kontrolovat. 
 
Paní Benešová navrhla odložit zakoupení hlasovacího zařízení až po vybudování zámeckého návrší, částku 
přesunout do rezervního fondu nebo věnovat na hřiště – protinávrh. O tomto protinávrhu bylo hlasováno (pro – 6, 
proti – 8, zdržel se – 9). Protinávrh nebyl přijat.  
 
Pan Sršeň hlasovací zařízení prosazuje, zpochybnil jiné částky např. účast ve sdruženích, reklamy apod.  
 
Pan Pulkrábek uvedl, že hlasovací zařízení bude nutit zastupitele, aby se chovali zodpovědně a tím se ušetří 
peníze. Připomněl příspěvek kabelové televizi, kde dochází dle jeho názoru k hrubému porušování smlouvy.  
 
Ing. Odstrčil podpořil nákup hlasovacího zařízení, je to nezbytná součást, ušetří to práci, navrhl natáčet celé 
zasedání ZaM.  
 
Pan Kortyš  vysvětlil navýšení ceny o 4 mil. Kč u bazénu – byly to všechno záležitosti, které si město vyžádalo 
dodatečně, nad rámec projektu. Dále navrhl body, které tu zazněly, prodiskutovat a dát na další zasedání ZaM. 
 
Návrh usnesení  
ZaM schvaluje následující změny návrhu rozpočtu města na rok 2011:. 
 
0403 Reklamní prezentační akce. 
5169 Nákup ostatních služeb částku 335 tis. Snížit na 200 tis. 135 tis. Přesunout na podporu sportu dětem a 
mládeži do 18-ti let. 2263 Sportovní komise 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením. 
 
0409 Účast ve sdruženích-příspěvky fin. Vklad  
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím   
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. Územní úrovně  
Rozpočet 775 tis. Krátit na ½. 377,5 tis přesunout do reservního fondu ZaM (z důvodu prováděné kontroly 
užitečnosti účasti ve sdruženích, kterými je Město Litomyšl členy) 
 
2222 Městské služby s.r.o. Rozpočet 24017 tis. Krátit na ½  12008,5 tis. Přesunout do reservního fondu ZaM. 
Tímto způsobem financovat pouze první polovinu roku 2011. V druhé polovině roku 2011 financovat práce 
prováděné Městskými službami s.r.o. pro Město Litomyšl na základě faktur vystavených podle odsouhlasených 
ceníků prací a služeb. K tomu použít finanční prostředky z rezervního fondu ZaM v max. výši 12008,5 tis. 
Hlasování: pro – 4, proti – 2, zdržel se – 17  
Návrh nebyl přijat. 
 
V průběhu hlasování pan Pulkrábek vznesl námitku, že to bylo v materiálech špatně uvedeno jako jeden bod a 
požaduje hlasování o návrhu po jednotlivých bodech. Toto mu nebylo umožněno s odůvodněním, že již bylo 
zahájeno hlasování. Pan Pulkrábek uvedl, že s tím nesouhlasí a cítí se být zkrácen na svých právech.  
 
Poté se přistoupilo k hlasování o návrzích uvedených v materiálu č. 3. 
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Usnesení č. 13/11 
ZaM schvaluje rozpočet města pro rok 2011 takto:  
celkové příjmy rozpočtu ve výši   415.188,00 tis. Kč 
z toho předpokládané úvěry ve výši     12.839,00 tis. Kč 
financování ze zdrojů roku 2010 ve výši      1.887,20 tis. Kč 
Celkové zdroje ve výši      417.075,20 tis. Kč 
běžné výdaje ve výši                                                 233.421,20 tis. Kč 
kapitálové výdaje ve výši                                           167.372,00 tis. Kč 
splátky úvěrů ve výši                                                   16.282,00 tis. Kč 
Celkové výdaje ve výši                                               417.075,20 tis. Kč 
(Rozpočet v třídění podle rozpočtové skladby - viz příloha č. 3/FIN/01/11)   
Hlasování: pro - 18, proti - 2, zdržel se - 3  
 
Usnesení č. 14/11 
ZaM schvaluje závazné ukazatele, kterými se bude řídit:  
a/ rada města:     
zapojení zdrojů z r. 2010    1.887,20 tis. Kč 
zůstatek rozpočtových prostředků a účelových  fondů k 31.12.2011 

b/ příspěvkové organizace zřízené městem:  
  Příspěvková organizace  výše příspěvku 
                                              v tis. Kč 

1. Centrum sociální pomoci 2.328 
2. Městská galerie  1.564 
3. Smetanův dům  3.899 
4.  Městská knihovna                            3.254 
5. I. mateřská škola  749 
6. II. mateřská škola  864 
7. III. mateřská škola  785 
8. I. základní škola  1.925 
9. II. základní škola  1.539 
10. III. základní škola  1929+967                                       2.896 
11. Základní umělecká škola 240 
12. Dům dětí a mládeže 407 
     
     
c/ objem výdajů na jednotlivých kapitolách (viz příloha 4/FIN/01/2011)

  12.036,20 tis. Kč

Hlasování: pro - 21, proti - 0, zdržel se - 2  
 
Usnesení č. 15/11 
ZaM v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) schvaluje poskytnutí dotací a darů dle 
návrhu rozpočtu na rok 2011 fyzickým a právnickým osobám uvedeným v příloze 5/FIN/01/11. 
Hlasování: pro - 20, proti - 2, zdržel se - 1  
 
Usnesení č. 16/11 
ZaM schvaluje zapojení prostředků z Fondu dlouhodobého rozvoje ve výši 7.000.000 Kč na financování akcí 
kapitoly 04 – odbor rozvoje a investic (akce 1132 – Rekonstrukce ČOV Nedošín a 1133 -  Rozšíření kanalizace).   
Hlasování: pro - 20, proti - 0, zdržel se - 3  
 
Usnesení č. 17/11 
ZaM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona čj. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů kompetenci starosty města k provedení operace bez schválení zastupitelstvem města v 
havarijních případech. ZaM si vyhrazuje právo na informaci o každém takto schváleném výdaji na nejbližším 
zasedání.  
Hlasování: pro - 21, proti - 0, zdržel se - 2  
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Usnesení č. 18/11 
ZaM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona čj. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím 
rozsahu:  
a) změny v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2011 /přesuny v rámci kapitoly mezi 
organizacemi, položkami, paragrafy a účty/. 
b) úhrady pokut, příp. penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení 
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován,  
c) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů v případě, že nedojde ke 
změně závazných ukazatelů.  
Hlasování: pro - 21, proti - 0, zdržel se - 2  
 
Předsedající vyhlásil přestávku 10 min.  
 

 
6. Záležitosti odboru místního a silničního hospodářství  

 
Ing. Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství, předložil k projednání materiál č. 6. Přítomní zastupitelé 
projednali jednotlivé body a přijali k nim usnesení. 
 
Usnesení č. 19/11 
ZaM bere na vědomí vyrozumění LIKO Svitavy a.s., IČ: 25260715, o počtu akcií a výši majetkového podílu 
5.174.000 Kč Města Litomyšle v této akciové společnosti k 31.12. 2010.    
Hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 6  
 
Usnesení č. 20/11 
ZaM navrhuje 1. místostarostu Radomila Kašpara jako zástupce Města Litomyšle v představenstvu obchodní 
společnosti LIKO SVITAVY a.s.    
Hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 6  
 
Usnesení č. 21/11 
ZaM schvaluje udělování plné moci vedoucímu odboru místního a silničního hospodářství, ing. Pavlu Jiráňovi, pro 
zastupování Města Litomyšle na jednáních valné hromady společnosti LIKO Svitavy a.s. v současném volebním 
období.   
Hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 6  
 
Usnesení č. 22/11 
ZaM schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi Městem Litomyšl a panem Zdeňkem Hájkem, Z. Kopala 1161, 
Litomyšl, kterou se s účinností ke dni 28.2.2011 promíjí nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. IV., odst. 3) 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 5.12. 2002 a smluvní pokuty dle čl. X. nájemní smlouvy č. 
1161/19 ze dne 30.9.2002 ve výši 200 tis. Kč a vzájemně se započítávají pohledávka pana Zdeňka Hájka za 
Městem Litomyšl ve výši 226.000 Kč jako nárok na vrácení zálohy na kupní cenu předmětného bytu a závazky 
pana Zdeňka Hájka za Městem Litomyšl ve výši 124.798,21 Kč za dlužné nájemné, úrok z prodlení, smluvní 
pokutu a náklady soudního řízení. Po vzájemném zápočtu se použije zbylá část pohledávky pana Zdeňka Hájka za 
Městem Litomyšl jako předplacené nájemné za užívání předmětného bytu.  
Hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 6  
 
Usnesení č. 23/11 
ZaM schvaluje zrušení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č.19, Z. Kopala 1161, uzavřené dne 5.12.2002 
mezi Městem Litomyšl a panem Zdeňkem Hájkem, Z. Kopala 1161, Litomyšl dohodou ke dni 28.2.2011, a dále 
revokuje usnesení ZaM č.146/10 ze dne 14.9. 2010.   
Hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 6  
 
V rozpravě vystoupil Ing. Hanzl.  
  
Usnesení č. 24/11 
ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 01/11, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství dle přílohy 01/MH/01/2011.   
Hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se - 6  
 



          Město Litomyšl                                                      
          Zastupitelstvo města   
                                                        
 

Veřejný dokument 
 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Litomyšle Vydání 1 

© Tento dokument je vlastnictvím Města Litomyšl a jeho šíření v jakékoliv formě bez souhlasu 
schvalovatele je zakázáno. Každý zaměstnanec odpovídá za to, že pracuje s platnou verzí dokumentu © 

Strana 8 z 12 

Klasifikace dokumentu podle řídící dokumentace organizace - veřejný dokument  

 

Paní Benešová navrhla doplnit v návrhu vyhlášky v čl. 6, bod f slova „a vlastních výrobků“. O protinávrhu bylo 
hlasováno (pro – 3, proti – 0, zdržel se – 20). Protinávrh nebyl přijat.  
 
Odešel MUDr. Heblt (přítomno 22 zastupitelů). 
 
 
7. Záležitosti odboru kultury a cestovního ruchu  
 
Ing. Severová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, předložila k projednání materiál č. 7. Přítomní 
zastupitelé projednali jednotlivé body a přijali k nim usnesení. 
 
Usnesení č. 25/11 
ZaM souhlasí s poskytnutím mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí 
(sídlo: Bří Šťastných 1000, Litomyšl, IČO: 75115662) ve výši 140.000,- Kč z rozpočtu města na rok 2011, který 
bude použit na spolufinancování projektu "Českomoravské pomezí - pět barevných světů". Příspěvek bude uhrazen 
na základě vystavené faktury na kofinancování dotace na výše jmenovaný projekt.  
Hlasování: pro – 13, proti – 6, zdržel se - 3 
 
V rozpravě k tomuto bodu vystoupili pan Kortyš, Ing. Hanzl a pan Pulkrábek. 
  
Usnesení č. 26/11 
ZaM schvaluje smlouvu o spolupráci mezi městy Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Česká Třebová a 
Vysoké Mýto (příloha č. 1/KCR/1/2011). Předmětem smlouvy je spolupráce na finančním zajištění provozování 
veřejné linkové autobusové dopravy uzpůsobené pro přepravu jízdních kol (cyklobus). Město Litomyšl poskytne ze 
svého rozpočtu (kap. 18, org. 257) na kofinancování projektu částku ve výši maximálně 39.000 Kč.   
Hlasování: pro – 20, proti - 0, zdržel se - 2 
 
 
8. Záležitosti odboru školství   
 
Mgr. Nádvorníková, vedoucí odboru školství, sportu a volného času, předložila k projednání materiál č. 8. Přítomní 
zastupitelé projednali jednotlivé body a přijali k nim usnesení. 
 
Usnesení č. 27/11 
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací na provoz sportovním oddílům a organizacím dle přílohy č. 1/SK/1/2011.   
Hlasování: pro – 21, proti - 0, zdržel se - 1 
 
 
 
9. Záležitosti odboru výstavby a ÚP  
 
Ing. Filipi, vedoucí odboru výstavby a územního plánování, seznámil přítomné s materiálem č. 9. 
 
Usnesení č. 28/11 
ZaM zamítá žádost Mikoly Tivodara, A. Tomíčka 45, Litomyšl na změnu regulačního plánu "Mariánská ulice a ulice 
Na Máchadle" Litomyšl v rozsahu změny koeficientu intenzity zastavění pozemku parc.č. 241 a 441 z 0,5 na 0,57 
(odst. L.7. opatření obecné povahy č. 2/2008).  
Hlasování: pro – 15, proti - 0, zdržel se - 7 
 
 
 
10. Záležitosti finančního a kontrolního výboru  
  
Tajemník Ing. Pulgret předložil k projednání návrh směrnice č. 03/2011, "Statut, jednací a organizační řád 
kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města Litomyšle“ (materiál č. 10). 
 
V rozpravě vystoupil Ing. Janeček s návrhem ve statutu ponechat u finančního výboru v čl. 2 pouze odst. a)až d) a 
u kontrolního výboru vypustit bod č. 2. Pan Sršeň vyslovil s protinávrhem nesouhlas. O protinávrhu bylo hlasováno 
(pro – 10, proti – 9, zdržel se – 3). Protinávrh nebyl přijat.  
V rozpravě dále vystoupili pan Pulkrábek, Ing. Hanzl, Ing. Odstrčil, Ing. Šmolíková, pan Stříteský a pan Kašpar. 
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Návrh usnesení 
ZaM vydává jako řídící dokumentaci pro činnost výborů zastupitelstva města směrnici č. 03/2011, "Statut, jednací 
a organizační řád kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města Litomyšle", evidenční číslo podle katalogu 
řídící dokumentace OS/1315/Z.         
Hlasování: pro – 10, proti - 8, zdržel se - 4 
Návrh nebyl přijat. 
 
Odešel pan Zitko (přítomno 21 zastupitelů). 
 
Předseda finančního výboru pan Bárta přednesl návrh plánu činnosti finančního výboru (viz materiál č. 3). Pan 
Kašpar navrhl doplnit v plánu k názvům odborů slova „rozpočet a hospodaření“. 
 
Usnesení č. 29/11 
ZaM schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2011. (viz příloha 7/FIN/01/11)   
Hlasování: pro – 20, proti - 0, zdržel se - 1 
  
Předseda kontrolního výboru pan Sršeň seznámil přítomné se zápisy z jednání kontrolního výboru (materiál č. 11). 
 
Usnesení č. 30/11 
ZaM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru dne 17.1.2011 a 31.1.2011.   
Hlasování: pro – 21, proti - 0, zdržel se - 0 
 
Přišel pan Zitko (přítomno 22 zastupitelů). 
 
Předseda kontrolního výboru pan Sršeň přednesl návrh plánu činnosti. Pan Stříteský navrhl hlasování po 
jednotlivých bodech, aby jednotlivé body byly v souladu se zákonem, o celku hlasovat nemůže, to by doporučoval 
plán práce neschválit. Pan Pulkrábek vyslovil nesouhlas s hlasováním po bodech. Bylo hlasováno o procedurálním 
návrhu pana Stříteského (hlasování: pro – 15, proti – 6, zdržel se – 1).   
 
Usnesení č. 31/11 
ZaM schvaluje Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2011 bod č. 1, který zní: Kontrola plnění usnesení 
RaM a ZaM. 
Hlasování: pro – 22, proti - 0, zdržel se - 0 
 
Návrh usnesení  
ZaM schvaluje Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2011 bod č. 2, který zní: Kontrola usnesení RaM a 
ZaM v letech 2000 – 2010 související se vztahy s firmou Vodovody s.r.o. Jedná se především o: 
• nájemní smlouvy vč. dodatků 
• plány práce 
• roční vyúčtování 
• kalkulační vzorce 
• zpětné investice do vodovodní a kanalizační sítě 
 
Pan Stříteský navrhl schválit pouze první větu. V rozpravě vystoupil Ing. Odstrčil a pan Kroužil. Poté bylo 
hlasováno o protinávrhu. 
  
Usnesení č. 32/11 
ZaM schvaluje Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2011 bod č. 2, který zní: Kontrola usnesení RaM a 
ZaM v letech 2000 – 2010 související se vztahy s firmou Vodovody s.r.o. 
Hlasování: pro – 21, proti - 0, zdržel se - 1 
 
Usnesení č. 33/11 
ZaM schvaluje Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2011 bod č. 3, který zní: Kontrola rozdělování 
dotací, které poskytuje město právnickým a fyzickým osobám. 
Hlasování: pro – 22, proti - 0, zdržel se - 0 
 
Návrh usnesení  
ZaM schvaluje Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2011 bod č. 4, který zní: Kontrola dodržování 
organizační směrnice č. 25/09 Statut zpravodaje města Litomyšle „Lilie“. 
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Pan Stříteský navrhuje hlasovat proti návrhu, výboru nepřísluší toto kontrolovat, protože se jedná se o orgán rady 
města. Opozice má v redakční radě svého zástupce. Pan Pulkrábek trvá na tom, aby tento bod zůstal v plánu 
práce. Hlasováno o protinávrhu – bod vypustit z plánu práce (hlasování: pro – 9, proti – 6, zdržel se – 7) – návrh 
nebyl přijat. Poté bylo hlasováno o původním návrhu – bod ponechat v plánu práce (hlasování: pro – 7, proti – 9, 
zdržel se – 6) – návrh nebyl přijat. 
 
U bodu č. 5 plánu práce Ing. Odstrčil navrhl doplnit slova „kontrola obsahu a dodržování smlouvy“. 
 
Usnesení č. 34/11 
ZaM schvaluje Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2011 bod č. 5, který zní: Kontrola obsahu a 
dodržování smlouvy s firmou Petr Horák – COMERS Svitavy na výrobu lokálního televizního programu. 
Hlasování: pro – 16, proti - 6, zdržel se - 0 
 
 
 
11. Různé 
 
- Zakládací listina o.p.s. Smetanova Litomyšl  
 
Pan Kortyš seznámil přítomné s návrhem znění zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Smetanova 
Litomyšl, o.p.s. (materiál č. 12). 
 
Usnesení č. 35/11 
ZaM schvaluje znění zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s. dle předloženého 
návrhu č. 01/ST/01/2011. ZaM pověřuje starostu města, aby podepsal zakládací listinu společnosti Smetanova 
Litomyšl o.p.s. formou notářského zápisu. 
Hlasování: pro – 21, proti - 0, zdržel se - 1 
 
- Stanovení odměn zastupitelům  
 
Ing. Pulgret seznámil přítomné s materiálem č. 13. 
 
Usnesení č. 36/11 
ZaM stanoví v souladu s ustanovením § 72 a § 84 odst. (2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města: 
- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města - (1.568 Kč/měsíc + 232 Kč/měsíc 
příplatek podle počtu obyvatel) celkem 1.800 Kč  
- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva města (380 Kč/měsíc + 120 
Kč/měsíc příplatek podle počtu obyvatel) celkem 500 Kč 
V případě souběhu několika funkcí bude neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytnuta odměna až do 
výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce. 
Odměna bude poskytnuta ode dne účinnosti nařízení vlády č. 375/2010 Sb., tj. od 1.1.2011. 
Hlasování: pro – 21, proti - 0, zdržel se - 1 
 
Odešel pan Pulkrábek (přítomno 21 zastupitelů). 
 
- Návrhy Ing. Odstrčila  
 
Ing. Odstrčil přednesl své návrhy (materiál č. 4), s podrobným komentářem.  
 
Návrh usnesení 
ZaM ruší v celém rozsahu:„ Pravidla pro provádění tiskových konferencí města Litomyšl“ schváleného RaM dne 1. 
2. 2011 pod číslem usnesení 87/11. 
 
Ing. Pulgret navrhl předkladateli stáhnout tento bod z důvodu, že je v rozporu se zákonem. Zastupitelstvo města 
nemůže rušit usnesení rady města. Ing. Odstrčil souhlasil se stažením tohoto bodu z programu. 
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Návrh usnesení 
ZaM ukládá RaM vypracovat nová, jasná pravidla formou směrnice, kterou předloží na příštím zasedání 
zastupitelstva, kde budou zahrnuty tyto principy: 
- na tiskovou konferenci Města Litomyšl mají přístup všichni zvolení zastupitelé bez jakéhokoliv omezení, protože 
jsou podle zákona o obcích nejvyššími zástupci samosprávy 
(zastupitelstva), tisková konference Města Litomyšl probíhá každou první středu v měsíci 
od 9.00-10.00hod., příspěvek k jednomu tématu nesmí být delší než 5 minut, zastupitelé se vyjadřují k věcným 
tématům souviseními s chodem města, zastupitel je povinen 24 h 
před tiskovou konferencí nahlásit téma svého příspěvku. 
- na tiskovou konferenci Městského úřadu Litomyšl mají přístup starosta a dva místostarostové, všichni vedoucí 
odboru a pozvaní hosté k věcným tématům, tisková konference Městského úřadu se koná každou první středu 
v měsíci v době od 10.00-12.00, příspěvek k jednomu tématu nesmí být delší než 5 minut, účastníci se vyjadřují 
k věcným tématům souvisením s chodem města, zastupitel je povinen 24 hod. před tiskovou konferencí nahlásit 
téma svého příspěvku. 
- moderátorem obou TK je tiskový mluvčí Městského úřadu Litomyšl. 
Hlasování: pro – 7, proti - 11, zdržel se – 3 
Návrh nebyl přijat. 
 
Přišel pan Pulkrábek (přítomno 22 zastupitelů). 
 
Návrh usnesení 
ZaM zakládá sportovní výbor, kde bude paritní zastoupení jednotlivých stran a hnutí navrženo tak, aby každé 
volební uskupení mělo alespoň jednoho člena ve výboru. 
Hlasování: pro – 5, proti - 15, zdržel se – 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
V rozpravě k bodu týkajícího se sportovního výboru vystoupil Mgr. Štefl. Pan Stříteský upozornil, že složení 
sportovní komise prezentované Ing. Ostrčilem je chybné, nicméně navrhne doplnění sportovní komise o jednoho 
zástupce opozice. Pan Pulkrábek uvedl, že založení výboru je jediná cesta, jak kontrolovat správné rozdělování 
finančních prostředků pro sportovce. Mgr. Kroužil informoval o tom, jakým  způsobem byly peníze rozdělovány 
v minulých letech, jak byla také prováděna kontrola, jak jsou sportovní kluby a organizace navštěvovány. Pan 
Stříteský uvedl, že již v minulých letech i nyní funguje několik stupňů kontroly příjemce dotace a to finanční odbor 
zastoupený p. Bulvou, kontrolní výbor a členové sportovní komise. 
 
 
- Návrhy p. Pulkrábka  
 
Pan Pulkrábek přednesl své návrhy (materiál č. 5). Domnívá se, že všechny 4 plochy úřední desky musí být 
označeny jako přední deska, nepřístupná je z důvodu, že je těsně před ní parkoviště. K druhému návrhu uvedl, že 
ve veřejnosti vytváříme dojem, že elektronická úřední deska je i na internetu, ale tomu dle jeho názoru tak není. 
 
Tajemník Ing. Pulgret vyslovil technickou připomínku, že všechna usnesení jsou v rozporu se zákonem o obcích – 
rada města není výkonným orgánem zastupitelstva. Pan Pulkrábek souhlasí s vypuštěním slov „jako svému 
výkonnému orgánu“ z každého návrhu. 
 
Návrh usnesení 
ZaM v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. ukládá RaM odstranění vad Úřední desky (v současnosti není 
zajištěna nepřetržitá veřejná přístupnost a chybí jasné označení (§ 26 Úřední deska, zákona 500/2004 Sb., správní 
řád).  
Hlasování: pro – 6, proti - 8, zdržel se – 7 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení 
ZaM v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. ukládá RaM odstranění matoucí informace označení ,,Úřední 
deska,, na internetových stránkách města Litomyšl (zákon nezná pojem elektronická Úřední deska, § 26 Úřední 
deska zákona 500/2004 Sb., správní řád, pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední 
deska).  
Hlasování: pro – 5, proti - 12, zdržel se – 5 
Návrh nebyl přijat. 
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Návrh usnesení 
ZaM v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. ukládá RaM zajistit přístupnost funkce intranetu ,,Filtr 
usnesení RaM a ZaM,, všem zastupitelům města. 
Hlasování: pro – 10, proti - 2, zdržel se – 10 
Návrh nebyl přijat. 
 
Odešel pan Karlík (přítomno 21 zastupitelů). 
 
- Informace o provozu krytého bazénu  
 
Návrh usnesení 
ZaM v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. ukládá RaM seznámit zastupitele s celým rozsahem 
stavebních a projektových závad stavby a provozu krytého plaveckého bazénu Litomyšl, rozsahu požadovaných 
reklamací a slev za špatně odvedenou práci, zhotovitelů, dodavatelů a projektantů. 
Hlasování: pro – 8, proti - 0, zdržel se – 13 
Návrh nebyl přijat. 
 
V rozpravě k tomuto návrhu vystoupil Mgr. Kroužil s dotazem, zda existuje seznam závad. Pan Kortyš vysvětlil, že 
se řeší během provozu průběžně všechny připomínky, pak se to schvaluje v dozorčí radě. Ing. Hanzl upozornil na 
kluzký povrch podlahy v bazénu. Pan Kortyš informoval, jak je toto řešeno, zkoušelo se to zdrsnit, ale ten 
výsledek je pořád stejný a všechny výsledky odpovídají normě – dlažba je určena do bazénu, proto se zkouší 
položení rohoží do problematických míst. Dále v diskusi vystoupili pan Pulkrábek a Ing. Odstrčil  
 
Přišel pan Karlík (přítomno 22 zastupitelů). 
 
- Informace o záměru zrušit vlakovou trať Litomyšl – Choceň  
 
Pan Karlík vystupil, že ho znepokojují informace o zrušení vlakové tratě do Chocně. Pan Stříteský informoval o 
jednání na MÚ za účasti radního Pardubického kraje pana Tichého, společnosti OREDO a dotčených obcí, kde byl 
představen záměr kraje (existují 3 varianty). 
 
- Informace o aktuální situaci R35 
 
p. Kašpar uvedl na dotaz MUDr. Večeře, že umístění trasy o R35 kolem Litomyšle se bude řídit výsledkem 
posouzení EIA.  
 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.30 hodin. 
 
 
 
Další zasedání zastupitelstva města bude ve čtvrtek 12. 5. 2011. 
 
 
Přílohy zápisu: 
1) Listina přítomných (příloha 1) 
2) Usnesení Zastupitelstva města Litomyšl přijatá na 1. zasedání konaném dne 24.2.2011 
 
 
V Litomyšli dne  
 
 
 
 
 
 
……………………….………...........                               ……………………………………………………….…... 
Michal Kortyš v.r.                                              MUDr. Renata Rothscheinová v.r., Dana Kmošková v.r. 
starosta města                                                  ověřovatelé zápisu    


