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Zápis 
z 2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 24. 3. 2011 od 16.00 hod  

v zasedací místnosti budovy internátu Litomyšlské nemocnice a.s. v Litomyšli 

 
 

 
Přítomni: Miroslav Bárta, Petra Benešová, Alena Červinková, 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, Lubomír Sršeň, Ing. Terezie Šmolíková, Mgr. Josef Štefl, MUDr. 
David Večeřa, MUDr. Libor Vylíčil, Mgr. Zdeněk Zitko 
Omluveni: Mgr. Miroslav Hájek, MUDr. Renata Rothscheinová, Vojtěch Stříteský, 
(viz listina přítomných) 
 
Zapisovatelka: Mgr. Miroslava Kubešová 
 
Zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16.00 hodin starostou 
města Michalem Kortyšem (dále jen „předsedající“). Uvítal přítomné členy zastupitelstva města a ostatní přítomné. 
Prohlásil, že 2. 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 20 zastupitelů, tedy 
nadpoloviční většina všech 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. Schválení smlouvy o účasti na projektu protipovodňové ochrany města  
4. Různé 
Ing. Odstrčil 
- Informace o petici za zachování OVD na trati Litomyšl – Choceň  
- Informace k reportáži TV Nova ze dne 17.3.2011 
p. Pulkrábek 
- informace o tvorbě nových internetových stránek města 
 

Ing. Hanzl navrhl doplnění programu o informace o trase R35.  
(schváleno - hlasování: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0) 
 
Usnesení č. 37/11 
ZaM schválilo program jednání. 
Hlasování: pro - 20, proti - 0, zdržel se – 0 
 

 
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  
 
Předsedající doporučil následující složení návrhové komise – Ing. Josef Janeček, Mgr. Zdeněk Zitko, paní Dana 
Kmošková a ověřovatele zápisu MUDr. Davida Večeřu a pana Otokara Karlíka. 
 
Usnesení č. 38/11 
 ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení: 
- Ing. Josef Janeček 
- Mgr. Zdeněk Zitko 
- pí Dana Kmošková 
Hlasování: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 2 
 
Usnesení č. 39/11 
 ZaM schvaluje ověřovatele zápisu: 
- MUDr. David Večeřa 
- p. Otokar Karlík 
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Hlasování: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 2 
 

 
3. Schválení smlouvy o účasti na projektu protipovodňové ochrany města  
 
Předsedající předal slovo Ing. Jiráňovi, vedoucímu odboru místního a silničního hospodářství a Ing. Chadimovi, 
vedoucímu majetkoprávního oddělení, kteří přítomné seznámili s návrhem usnesení týkajících se projektu 
protipovodňové ochrany města.  
 
Ing. Jiráň uvedl, že akce ve výši 85 mil. Kč zahrnuje pro Litomyšl mj. přebudování celých jezů kromě dvou 
posledních, vybudování protipovodňové zídky na březích řeky na úroveň stoleté vody, dobudování Primátorské 
hráze. Po 5 letech budou tyto stavby převedeny do majetku města. Žadatelem bude Povodí Labe s.p., předloženou 
smlouvu prověřil právní zástupce města. Pan Kašpar přislíbil na základě dotazu pana Pulkrábka, že se město 
pokusí, aby mělo svého zástupce u výběrového řízení. V rozpravě dále vystoupili Mgr. Kroužil, MUDr. Večeřa, pan 
Pulkrábek, Ing. Hanzl a paní Benešová. 
 
Usnesení č. 40/11  
ZaM schvaluje smlouvu o účasti na programu 129120 mezi Ministerstvem zemědělství, Povodí Labe s.p. a Městem 
Litomyšl, na základě které by mělo dojít k realizaci dotační akce "Loučná, Litomyšl, zvýšení protipovodňové 
ochrany města". Podíl Města Litomyšl na celkových nákladech je stanoven na min. 5 %, Město se zavazuje, že po 
5 letech od kolaudace stavby převezme vybudované stavby do svého majetku.   
Hlasování: pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0  
 
Usnesení č. 41/11 
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností K + R Projekt s.r.o., IČ 64945928, se 
sídlem Národní 973/41, Praha na část p.p.č. 2556/4 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v katastrálním území 
Litomyšl, které jsou potřebné k vybudování opatření na zvýšení protipovodňové ochrany města na řece Loučné v 
Litomyšli – nového mostku přes Loučnou. Kupní cena 1500 Kč/m2, vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po 
vybudování a zaměření stavby. 
Hlasování: pro - 18, proti - 0, zdržel se - 2  
 
 

 
4. Různé 
 
Informace o petici za zachování OVD na trati Litomyšl – Choceň  
Ing. Odstrčil informoval o petici za zachování OVD na trati Litomyšl – Choceň, která má v současné době cca 600 
podpisů a bude ji možno podepisovat do konce května. Pan Pulkrábek uvedl, že se rozhodli s peticí pomoci, 
zachování trati je součástí strategického výhledu města, navrhl hledat lepšího provozovatele, přeskupit jízdní řád, 
přečetl připomínky občanů k petici a navrhl podporu celého ZaM. Pan Kortyš informoval o jednání s představiteli 
kraje, kteří navrhují nahrazení vlakových spojů autobusy, město navrhlo zachování vytížených spojů v dopravní 
špičce, ostatní spoje omezit a ušetřené peníze věnovat na posílení autobusů do Vysokého Mýta a České Třebové. 
Jednání se zúčastnili také starostové dotčených obcí. Pan Karlík uvedl, že postrádá propagaci Litomyšle přes 
železnici. V rozpravě dále vystoupili Mgr. Kroužil a pan Kašpar. 
 
Informace k reportáži TV Nova ze dne 17.3.2011 
Ing. Odstrčil přečetl oficiální tiskové prohlášení, kde uvedl mj. že jde již o sedmý brutální útok na jeho osobu a 
jeho rodinu. Dle jeho názoru byly informace k případu získány trestnou činností, proto podal dvě trestní oznámení 
na Městský úřad v Litomyšli - odbor dopravy a na Policii ČR pro podezření z úniku informací. 
 
Informace o tvorbě nových internetových stránek města 
Pan Pulkrábek se dotazoval, zda budou dostupné nějaké informace pro zastupitele o tvorbě nového webu. Pan 
Kašpar uvedl, že byl vytvořen pracovní tým, v současné době se diskutuje o obsahu stránek, členění na kategorie 
- občan, podnikatel, turista, volný čas. Spuštěn by měl být ve 2. pololetí 2011 a nabídl spolupráci. Pan Pulkrábek 
dále požadoval zveřejnění telefonických kontaktů na zastupitele na stávajících webových stránkách.  
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Informace o trase R35 
Pan Kortyš informoval o jednání s ministrem panem Bártou, jsou známé dvě trasy R35, informoval dále o jednání 
s panem Vaňousem. Město zastává stále stejné stanovisko v souladu se svým usnesením, ale rozhodovat bude 
kraj. Přislíbil, že bude zastupitele města informovat o výsledku posouzení EIA. V rozpravě k tomuto bodu dále 
vystoupili pan Kašpar, Ing. Janeček a Ing. Odstrčil.  
 
 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.15 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 2. zasedání konaném dne 24.3.2011 
 
 
V Litomyšli dne 1. 4. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Michal Kortyš v.r.                                              MUDr. David Večeřa v.r., Otokar Karlík v.r. 
starosta města                                                  ověřovatelé zápisu    


