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Zápis 
z 6. zasedání Zastupitelstva města Litomyšle konaného 

dne 27.10.2015 od 16.00 hod v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli 

 
Přítomni: Miroslav Bárta, Ing. Josef Černý, Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., Petr Fila, Mgr. Miroslav Hájek, Ing. Vítězslav 
Hanzl, Ing. Pavel Chadima, Ing. Josef Janeček, Radomil Kašpar, Mgr. Martin Klejch, Dana Kmošková, Michal 
Kortyš, MUDr. Vladimír Líška Ph.D., Ing. Miroslav Nádvorník, Ing. Marek Novohradský, Radek Pulkrábek, MUDr. 
Renata Rothscheinová, Lubomír Sršeň, Vojtěch Stříteský, Ing. Terezie Šmolíková, Mgr. Josef Štefl 
(viz listina přítomných) 
 
Omluveni: Petra Benešová, Jiří Lammel  
 
Zapisovatelka: Mgr. Miroslava Kubešová 
 
Zasedání Zastupitelstva města Litomyšle (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16.00 hodin starostou 
města Radomilem Kašparem (dále jen „předsedající“). Uvítal přítomné členy zastupitelstva a ostatní přítomné. 
Prohlásil, že 6. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zápis z předchozího zasedání 
zastupitelstva 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 informoval přítomné, že ze zasedání zastupitelstva bude 
pořizován zvukový záznam pro potřeby vyhotovení zápisu, který bude poté zlikvidován v souladu s § 20 zákona 
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Nikdo z přítomných osob nepodal 
námitku proti takovému zpracování osobních údajů ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Předsedající 
konstatoval, že je přítomno 21 zastupitelů, což je nadpoloviční většina všech zastupitelů a tím je zasedání 
zastupitelstva města podle § 92, odst. 3 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schopno usnášet se.  
 
 
Bod č. 1, část A -  Procedurální záležitosti 
 

• Schválení programu zasedání  
  
Předsedající seznámil přítomné s navrženým programem. 
Program 

ČÁST A 
1. Procedurální záležitosti 
2. Majetkoprávní záležitosti města  

 
ČÁST B - Diskuse 

• R35 - odpověď ministra dopravy D. Ťoka poslanci Jiřímu Junkovi 
• Rušení zastavování EC a IC spojů v České Třebové 

 
Usnesení č. 156/15 
ZaM schválilo program jednání. 
Hlasování: pro – 21, proti - 0, zdržel se – 0 
Protokol o hlasování - hlasování č. 1 
 

• Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
Předsedající doporučil následující složení návrhové komise – pana M. Kortyše, pana J. Štefla a paní D. Kmoškovou, 
ověřovatelem zápisu paní T. Šmolíkovou a pana M. Nádvorníka a zapisovatelem paní M. Kubešovou. 
 
Usnesení č. 157/15 
ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení: 

• p. Michal Kortyš  
• Mgr. Josef Štefl  
• pí Dana Kmošková  

Hlasování: pro – 19, proti - 0, zdržel se – 2 
Protokol o hlasování - hlasování č. 2 
 



          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 2 z 11 

Klasifikace dokumentu podle řídící dokumentace organizace - veřejný dokument  

 

Usnesení č. 158/15 
ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu: 

• Ing. Terezii Šmolíkovou  
• Ing. Miroslava Nádvorníka  

Hlasování: pro - 21, proti - 0, zdržel se – 0 
Protokol o hlasování - hlasování č. 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bod č. 2, část A - Majetkoprávní záležitosti  
 
Ing. Chadima, vedoucí majetkoprávního oddělení, seznámil přítomné s materiálem č. 1. Přítomní zastupitelé 
projednali jednotlivé body a přijali k nim usnesení. 
 
Usnesení č. 159/15 
ZaM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Pardubickým krajem, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, 
Pardubice na bezúplatný převod p. p. č. 99/8 ostatní plocha o výměře 64 m2 oddělené podle geometrického plánu 
č. 123-845/2014 v katastrálním území Nová Sídla zastavěné Cyklostezkou Tržek - Osada V Lukách do vlastnictví 
města.  
 
Usnesení č. 160/15 
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 2205/38 ostatní plocha o výměře 67 m2 a p. p. 
č. 2205/40 ostatní plocha o výměře 46 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou 
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 
128 00 Praha 2. Jedná se o pozemky pod zelení v Moravské ulici. 
  
Usnesení č. 161/15 
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 2476/1 ostatní plocha o výměře 55 m2, p. p. č. 
2477 ostatní plocha o výměře 42 m2, p. p. č. 2493/2 ostatní plocha o výměře 19 m2 a p. p. č. 2507/3 ostatní 
plocha o výměře 62 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2. 
Jedná se o pozemky pod zelení v ulici Kpt. Jaroše. 
 
Hlasování: pro - 21, proti - 0, zdržel se – 0   
Protokol o hlasování - hlasování č. 4 (společné hlasování o č. 159/15 až 161/15) 
 
Před projednáváním dalších návrhů předsedající krátce popsal jednání komise a způsob losování, které bylo 
veřejné. Jeden vylosovaný uchazeč odstoupil od prodeje (pozemek M10). Do konce roku 2015 bude otevřeno 
druhé kolo pro další zájemce. 
V rozpravě k následujícím bodům pan Kortyš vyjádřil podjatost u návrhu č. 02/04 (usnesení č. 162/15) a oznámil, 
že nebude hlasovat o tomto bodu. Pan Pulkrábek uvedl, že za lukrativní pozemky byli uchazeči ochotni uhradit i 
vyšší ceny, proto se mohla stanovit vyšší cena. Podle jeho názoru se s majetkem města v tomto případě 
nenakládalo tím nejhospodárnějším způsobem. Pan Kašpar vyjádřil s názorem pana Pulkrábka nesouhlas. 
 
Usnesení č. 162/15 
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/5 orná půda o výměře 933 m2 a p. p. č. 205/26 orná půda o výměře 11 m2 
oddělených podle geometrického plánu č. 871-115/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 
205/5 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemku č. 205/26 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 794.900 Kč. 
Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 1/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu 
nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o 
obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých 
úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit 
výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně 
přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší 
kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické 
infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní 
všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. 
Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní 
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ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle 
mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.   
Hlasování: pro - 19, proti - 0, zdržel se – 0 
Protokol o hlasování - hlasování č. 5 
 
Usnesení č. 163/15 
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/4 orná půda o výměře 853 m2 a p. p. č. 205/25 orná půda o výměře 31 m2 
oddělených podle geometrického plánu č. 871-115/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 
205/4 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemku č. 205/25 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 748.028 Kč. 
Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 2/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu 
nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o 
obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých 
úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit 
výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně 
přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší 
kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické 
infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní 
všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. 
Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní 
ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle 
mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.   
 
Usnesení č. 164/15 
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/15 orná půda o výměře 767 m2 a p. p. č. 205/16 orná půda o výměře 13 
m2 a p. p. č. 205/17 orná půda o výměře 4 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 871-115/2015 v 
katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 205/15 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemků č. 205/16 a č. 
205/17 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 661.559 Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 
3/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je 
vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o 
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” 
Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, 
uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto 
nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené 
kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a 
přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši 
uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a 
stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných 
pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 
1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města 
odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.   
 
Usnesení č. 165/15 
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/14 orná půda o výměře 851 m2 a p. p. č. 205/18 orná půda o výměře 18 
m2 oddělených podle geometrického plánu č. 871-115/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 
205/14 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemků č. 205/18 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 733.135 Kč. 
Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 4/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu 
nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o 
obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých 
úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit 
výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně 
přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší 
kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické 
infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní 
všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. 
Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní 
ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle 
mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.   
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Usnesení č. 166/15 
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/13 orná půda o výměře 913 m2 a p. p. č. 205/19 orná půda o výměře 11 
m2 a p. p. č. 205/20 orná půda o výměře 5 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 871-115/2015 v 
katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 205/13 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemků č. 205/19 a č. 
205/20 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 783.182 Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 
5/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je 
vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o 
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” 
Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, 
uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto 
nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené 
kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a 
přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši 
uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a 
stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných 
pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 
1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města 
odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.   
 
Usnesení č. 167/15 
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/11 orná půda o výměře 745 m2 a p. p. č. 205/22 orná půda o výměře 22 
m2 oddělených podle geometrického plánu č. 871-115/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 
205/11 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemku č. 205/22 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 648.161,- Kč. 
Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 6/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu 
nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o 
obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých 
úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit 
výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně 
přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší 
kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické 
infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní 
všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. 
Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní 
ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle 
mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.  
  
Usnesení č. 168/15 
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 207/254 orná půda o výměře 903 m2 a p. p. č. 207/259 orná půda o výměře 22 
m2 oddělených podle geometrického plánu č. 866-11/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 
207/254 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemku č. 207/259 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 780.881,- Kč. 
Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 7/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu 
nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o 
obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých 
úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit 
výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně 
přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší 
kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické 
infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní 
všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. 
Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní 
ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle 
mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.  
 
Usnesení č. 169/15 
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 207/253 orná půda o výměře 792 m2 a p. p. č. 207/260 orná půda o výměře 19 
m2 oddělených podle geometrického plánu č. 866-11/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 
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207/253 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemku č. 207/260 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 684.592,- Kč. 
Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 8/MJ/6Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu 
nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o 
obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých 
úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit 
výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně 
přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší 
kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické 
infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní 
všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. 
Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní 
ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle 
mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.  
 
Hlasování: pro - 19, proti - 1, zdržel se – 1   
Protokol o hlasování - hlasování č. 6 (společné hlasování o č. 163/15 až 169/15) 
 
Usnesení č. 170/15 
ZaM schvaluje změnu v podmínkách na prodej pozemků v lokalitě Na Prokopu - Lidická schválených dle usnesení 
ZaM č. 113/15 ze dne 4. 8. 2015. V podmínkách se změní v bodě dvě termín pro uzavření kupní smlouvy po 
uhrazení kupní ceny a zálohy na smluvní pokutu ze dvou měsíců od schválení prodeje na termín do konce roku 
2015. Ostatní podmínky prodeje beze změn. 
Hlasování: pro - 20, proti - 0, zdržel se – 1 
Protokol o hlasování - hlasování č. 7 
 
V rozpravě k tomuto bodu pan Pulkrábek označil celý proces za nezvládnutý prodej a řekl, že doufá, že se nebude 
snižovat cena pozemků z důvodu DPH po 01.01.2016. Dotazoval se, jaké byly náklady města na vybudování sítí a 
kolik bude výsledný příjem města z prodeje. Kašpar odpověděl, že věří, že se podaří do konce roku 2015 prodat 
všechny pozemky. Financování celé akce je uvedeno v rozpočtu města, který má pan zastupitel Pulkrábek 
k dispozici. V rozpravě dále vystoupili pan Kortyš, pan Nádvorník a pan Chadima. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Část B – Diskuse 
  

• R35 - odpověď ministra dopravy D. Ťoka poslanci Jiřímu Junkovi 
 
Pan Nádvorník seznámil přítomné s odpovědí ministra dopravy D. Ťoka poslanci Jiřímu Junkovi (materiál č. 2). 
V závěru se uvádí, že pokud Pardubický kraj nebude iniciovat změnu memoranda, tak platnost křižovatky u Kornic 
nebude změněna. Na Pardubickém kraji je velká averze vůči tomuto požadavku. Druhou možností je změna stavby 
před dokončením a třetí drsnější variantou je vyzvat spoluobčany, aby Litomyšl mediálně zviditelnili. Proto 
zdůraznil roli zastupitelů, aby se obrátili na spolustraníky ve vedení kraje a tuto záležitost s nimi prodiskutovali. 
Pan Kašpar uvedl, že se našel mechanismus, jak nezabrzdit celou výstavbu R35 a zároveň se zbavit této 
křižovatky a to formou změny stavby před dokončením. Slíbil, že téma bude bedlivě sledovat spolu s dalším 
zastupitelem panem Janečkem. 
 

• Rušení zastavování EC a IC spojů v České Třebové 
 
Pan Nádvorník uvedl, že ministerstvo dopravy navrhuje, aby 8 párů vlaků přestalo zastavovat v České Třebové, 
která je ale pro nás místem nástupu pro dálkovou přepravu. Tento argument je třeba používat při jednání 
s ministerstvem dopravy. Záležitost je řešena na úrovni hejtmana a zatím to vypadá na kompromis zrušení 4 párů 
vlaků. Celá záležitost je důsledkem chování dvou úředníků ministerstva, kteří připravují jízdní řády. Další věc, o 
kterou bychom se měli zasadit, je, aby se z Brna dalo docestovat k nám i např. po skončení divadelního 
představení 
Pan Kašpar odpověděl, že v této záležitosti jedná ve spolupráci s městy Česká Třebová, Svitavy a dalšími. Celá 
aglomerace čítá 110 tis. obyvatel. Paní Rothscheinová doplnila, že by se měly řešit i autobusové spoje např. do 
Brna. Pan Pulkrábek doporučil myslet na dopravní obslužnost pro studenty. Pan Stříteský uvedl, že vedení města 



          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 6 z 11 

Klasifikace dokumentu podle řídící dokumentace organizace - veřejný dokument  

 

by mělo zvážit, zda jsou uskutečněné kroky dostačující nebo zda je potřeba se k tomu dále vyjádřit a navrhuje 
poslat dopis. Pan Kašpar navrhl převést tuto odpovědnost na městskou radu. 
 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 16:55 hodin. 
 
V Litomyšli dne 03.11.2015 

 

 

 

Radomil Kašpar v.r.     Ing. Terezie Šmolíková v.r., Ing. Miroslav Nádvorník v.r. 
starosta města                                                  ověřovatelé zápisu    
 
Přílohy zápisu: 
1) Listina přítomných (příloha 1) 
2) Usnesení Zastupitelstva města Litomyšl přijatá na 6. zasedání konaném dne 27.10.2015 
3) Materiál č. 1 - Návrh majetkoprávního oddělení, kap. 01 
4) Materiál č. 2 - Odpovědí ministra dopravy D. Ťoka 
4) Protokol o hlasování 
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Příloha k usnesení Zastupitelstva města Litomyšl 
 konaného dne 27.10.2015 
Protokol o hlasování 

                                                        
                                                                       

Zastupitelstvo m ěsta dne 27.10.2015 
předsedá: Radomil Kašpar                                        

                                                                      
                                             

HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 
27.10.2015 16:05:37 

01/01 Procedurální záležitosti - program jednání 
___________________________________________________ ___________________ 

 
  Miroslav Bárta                           ODS        1   Pro           
  Petra Benešová                           GENERACE 89 2   Nep řítomen    
  Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.                 GENERACE 89 3   Pro           
  Ing. Josef Černý                         Nestraníci 4   Pro           
  Petr Fila                                ODS        5   Pro           
  Mgr. Miroslav Hájek                      GENERACE 89 6   Pro           
  Ing. Vít ězslav Hanzl                     KS ČM       7   Pro           
  Ing. Pavel Chadima                       KDU- ČSL    8   Pro           
  Ing. Josef Jane ček                       ODS        9   Pro           
  Radomil Kašpar                           KDU- ČSL    10  Pro           
  Mgr. Martin Klejch                       PATRIOT    11  Pro           
  Dana Kmošková                            ČSSD       12  Pro           
  Michal Kortyš                            ODS        13  Pro           
  Ji ří Lammel                              TOP09      14   Nep řítomen    
  MUDr. Vladimír Líška, Ph.D.              Nestraní ci 15  Pro           
  Ing. Miroslav Nádvorník                  TOP09      16  Pro           
  Ing. Marek Novohradský                   ČSSD       17  Pro           
  Radek Pulkrábek                          PATRIOT    18  Pro           
  MUDr. Renata Rothscheinová               FOL        19  Pro           
  Lubomír Srše ň                            ČSSD       20  Pro           
  Vojt ěch St říteský                        FOL        21  Pro           
  Ing. Terezie Šmolíková                   KDU- ČSL    22  Pro           
  Mgr. Josef Štefl                         KDU- ČSL    23  Pro           
___________________________________________________ ___________________ 
 
Ke schválení bylo pot řeba 12 hlas ů 
Celkem zastupitel ů: 23 
Pro: 21 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  N ehlasoval: 0 (0%) 
Nepřítomno: 2 
Hlasování o usnesení 
   
                                                                      
                                              

HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO 
27.10.2015 16:06:19 

01/02 Procedurální záležitosti - návrhová komise 
___________________________________________________ ___________________ 

 
  Miroslav Bárta                           ODS        1   Pro           
  Petra Benešová                           GENERACE 89 2   Nep řítomen    
  Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.                 GENERACE 89 3   Pro           
  Ing. Josef Černý                         Nestraníci 4   Pro           
  Petr Fila                                ODS        5   Pro           
  Mgr. Miroslav Hájek                      GENERACE 89 6   Pro           
  Ing. Vít ězslav Hanzl                     KS ČM       7   Pro           
  Ing. Pavel Chadima                       KDU- ČSL    8   Pro           
  Ing. Josef Jane ček                       ODS        9   Pro           
  Radomil Kašpar                           KDU- ČSL    10  Pro           
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  Mgr. Martin Klejch                       PATRIOT    11  Pro           
  Dana Kmošková                            ČSSD       12  Zdržel se     
  Michal Kortyš                            ODS        13  Pro           
  Ji ří Lammel                              TOP09      14   Nep řítomen    
  MUDr. Vladimír Líška, Ph.D.              Nestraní ci 15  Pro           
  Ing. Miroslav Nádvorník                  TOP09      16  Pro           
  Ing. Marek Novohradský                   ČSSD       17  Pro           
  Radek Pulkrábek                          PATRIOT    18  Pro           
  MUDr. Renata Rothscheinová               FOL        19  Pro           
  Lubomír Srše ň                            ČSSD       20  Pro           
  Vojt ěch St říteský                        FOL        21  Pro           
  Ing. Terezie Šmolíková                   KDU- ČSL    22  Pro           
  Mgr. Josef Štefl                         KDU- ČSL    23  Zdržel se     
___________________________________________________ ___________________ 
 
Ke schválení bylo pot řeba 12 hlas ů 
Celkem zastupitel ů: 23 
Pro: 19 (83%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (9%)  N ehlasoval: 0 (0%) 
Nepřítomno: 2 
Hlasování o usnesení 
   
                                                                       
                                              

HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO 
27.10.2015 16:06:58 

01/03 Procedurální záležitosti - ov ěřovatelé a zapisovatel 
___________________________________________________ ___________________ 

 
  Miroslav Bárta                           ODS        1   Pro           
  Petra Benešová                           GENERACE 89 2   Nep řítomen    
  Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.                 GENERACE 89 3   Pro           
  Ing. Josef Černý                         Nestraníci 4   Pro           
  Petr Fila                                ODS        5   Pro           
  Mgr. Miroslav Hájek                      GENERACE 89 6   Pro           
  Ing. Vít ězslav Hanzl                     KS ČM       7   Pro           
  Ing. Pavel Chadima                       KDU- ČSL    8   Pro           
  Ing. Josef Jane ček                       ODS        9   Pro           
  Radomil Kašpar                           KDU- ČSL    10  Pro           
  Mgr. Martin Klejch                       PATRIOT    11  Pro           
  Dana Kmošková                            ČSSD       12  Pro           
  Michal Kortyš                            ODS        13  Pro           
  Ji ří Lammel                              TOP09      14   Nep řítomen    
  MUDr. Vladimír Líška, Ph.D.              Nestraní ci 15  Pro           
  Ing. Miroslav Nádvorník                  TOP09      16  Pro           
  Ing. Marek Novohradský                   ČSSD       17  Pro           
  Radek Pulkrábek                          PATRIOT    18  Pro           
  MUDr. Renata Rothscheinová               FOL        19  Pro           
  Lubomír Srše ň                            ČSSD       20  Pro           
  Vojt ěch St říteský                        FOL        21  Pro           
  Ing. Terezie Šmolíková                   KDU- ČSL    22  Pro           
  Mgr. Josef Štefl                         KDU- ČSL    23  Pro           
___________________________________________________ ___________________ 
 
Ke schválení bylo pot řeba 12 hlas ů 
Celkem zastupitel ů: 23 
Pro: 21 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  N ehlasoval: 0 (0%) 
Nepřítomno: 2 
 
                                                                       
                                               

HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO 
27.10.2015 16:09:16 

Spole čné hlasování 01 
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02/01-02/03 Majetkoprávní záležitosti m ěsta 
___________________________________________________ ___________________ 

 
  Miroslav Bárta                           ODS        1   Pro           
  Petra Benešová                           GENERACE 89 2   Nep řítomen    
  Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.                 GENERACE 89 3   Pro           
  Ing. Josef Černý                         Nestraníci 4   Pro           
  Petr Fila                                ODS        5   Pro           
  Mgr. Miroslav Hájek                      GENERACE 89 6   Pro           
  Ing. Vít ězslav Hanzl                     KS ČM       7   Pro           
  Ing. Pavel Chadima                       KDU- ČSL    8   Pro           
  Ing. Josef Jane ček                       ODS        9   Pro           
  Radomil Kašpar                           KDU- ČSL    10  Pro           
  Mgr. Martin Klejch                       PATRIOT    11  Pro           
  Dana Kmošková                            ČSSD       12  Pro           
  Michal Kortyš                            ODS        13  Pro           
  Ji ří Lammel                              TOP09      14   Nep řítomen    
  MUDr. Vladimír Líška, Ph.D.              Nestraní ci 15  Pro           
  Ing. Miroslav Nádvorník                  TOP09      16  Pro           
  Ing. Marek Novohradský                   ČSSD       17  Pro           
  Radek Pulkrábek                          PATRIOT    18  Pro           
  MUDr. Renata Rothscheinová               FOL        19  Pro           
  Lubomír Srše ň                            ČSSD       20  Pro           
  Vojt ěch St říteský                        FOL        21  Pro           
  Ing. Terezie Šmolíková                   KDU- ČSL    22  Pro           
  Mgr. Josef Štefl                         KDU- ČSL    23  Pro           
___________________________________________________ ___________________ 
 
Ke schválení bylo pot řeba 12 hlas ů 
Celkem zastupitel ů: 23 
Pro: 21 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  N ehlasoval: 0 (0%) 
Nepřítomno: 2 
Hlasování o usnesení 
   
                                                                      
                                               

HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO 
27.10.2015 16:16:32 

02/04 Majetkoprávní záležitosti m ěsta 
___________________________________________________ ___________________ 

 
  Miroslav Bárta                           ODS        1   Pro           
  Petra Benešová                           GENERACE 89 2   Nep řítomen    
  Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.                 GENERACE 89 3   Pro           
  Ing. Josef Černý                         Nestraníci 4   Pro           
  Petr Fila                                ODS        5   Pro           
  Mgr. Miroslav Hájek                      GENERACE 89 6   Pro           
  Ing. Vít ězslav Hanzl                     KS ČM       7   Pro           
  Ing. Pavel Chadima                       KDU- ČSL    8   Pro           
  Ing. Josef Jane ček                       ODS        9   Pro           
  Radomil Kašpar                           KDU- ČSL    10  Pro           
  Mgr. Martin Klejch                       PATRIOT    11  Pro           
  Dana Kmošková                            ČSSD       12  Pro           
  Michal Kortyš                            ODS        13  Nehlasoval    
  Ji ří Lammel                              TOP09      14   Nep řítomen    
  MUDr. Vladimír Líška, Ph.D.              Nestraní ci 15  Pro           
  Ing. Miroslav Nádvorník                  TOP09      16  Pro           
  Ing. Marek Novohradský                   ČSSD       17  Pro           
  Radek Pulkrábek                          PATRIOT    18  Pro           
  MUDr. Renata Rothscheinová               FOL        19  Nehlasoval    
  Lubomír Srše ň                            ČSSD       20  Pro           
  Vojt ěch St říteský                        FOL        21  Pro           
  Ing. Terezie Šmolíková                   KDU- ČSL    22  Pro           
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  Mgr. Josef Štefl                         KDU- ČSL    23  Pro           
___________________________________________________ ___________________ 
 
Ke schválení bylo pot řeba 12 hlas ů 
Celkem zastupitel ů: 23 
Pro: 19 (83%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  N ehlasoval: 2 (9%) 
Nepřítomno: 2 
Hlasování o usnesení 
   
                                                                         
                                               

HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO 
27.10.2015 16:17:16 

Spole čné hlasování 02 
02/05-02/11 Majetkoprávní záležitosti m ěsta 

___________________________________________________ ___________________ 
 
  Miroslav Bárta                           ODS        1   Pro           
  Petra Benešová                           GENERACE 89 2   Nep řítomen    
  Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.                 GENERACE 89 3   Pro           
  Ing. Josef Černý                         Nestraníci 4   Pro           
  Petr Fila                                ODS        5   Pro           
  Mgr. Miroslav Hájek                      GENERACE 89 6   Pro           
  Ing. Vít ězslav Hanzl                     KS ČM       7   Pro           
  Ing. Pavel Chadima                       KDU- ČSL    8   Pro           
  Ing. Josef Jane ček                       ODS        9   Pro           
  Radomil Kašpar                           KDU- ČSL    10  Pro           
  Mgr. Martin Klejch                       PATRIOT    11  Pro           
  Dana Kmošková                            ČSSD       12  Pro           
  Michal Kortyš                            ODS        13  Pro           
  Ji ří Lammel                              TOP09      14   Nep řítomen    
  MUDr. Vladimír Líška, Ph.D.              Nestraní ci 15  Pro           
  Ing. Miroslav Nádvorník                  TOP09      16  Zdržel se     
  Ing. Marek Novohradský                   ČSSD       17  Pro           
  Radek Pulkrábek                          PATRIOT    18  Proti         
  MUDr. Renata Rothscheinová               FOL        19  Pro           
  Lubomír Srše ň                            ČSSD       20  Pro           
  Vojt ěch St říteský                        FOL        21  Pro           
  Ing. Terezie Šmolíková                   KDU- ČSL    22  Pro           
  Mgr. Josef Štefl                         KDU- ČSL    23  Pro           
___________________________________________________ ___________________ 
 
Ke schválení bylo pot řeba 12 hlas ů 
Celkem zastupitel ů: 23 
Pro: 19 (83%)  Proti: 1 (4%)  Zdrželo se: 1 (4%)  N ehlasoval: 0 (0%) 
Nepřítomno: 2 
Hlasování o usnesení 
 
                                                                       
                                              

HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO 
27.10.2015 16:24:04 

02/12 Majetkoprávní záležitosti m ěsta 
___________________________________________________ ___________________ 

 
  Miroslav Bárta                           ODS        1   Pro           
  Petra Benešová                           GENERACE 89 2   Nep řítomen    
  Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.                 GENERACE 89 3   Pro           
  Ing. Josef Černý                         Nestraníci 4   Pro           
  Petr Fila                                ODS        5   Pro           
  Mgr. Miroslav Hájek                      GENERACE 89 6   Pro           
  Ing. Vít ězslav Hanzl                     KS ČM       7   Pro           
  Ing. Pavel Chadima                       KDU- ČSL    8   Pro           
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  Ing. Josef Jane ček                       ODS        9   Pro           
  Radomil Kašpar                           KDU- ČSL    10  Pro           
  Mgr. Martin Klejch                       PATRIOT    11  Pro           
  Dana Kmošková                            ČSSD       12  Pro           
  Michal Kortyš                            ODS        13  Pro           
  Ji ří Lammel                              TOP09      14   Nep řítomen    
  MUDr. Vladimír Líška, Ph.D.              Nestraní ci 15  Pro           
  Ing. Miroslav Nádvorník                  TOP09      16  Zdržel se     
  Ing. Marek Novohradský                   ČSSD       17  Pro           
  Radek Pulkrábek                          PATRIOT    18  Pro           
  MUDr. Renata Rothscheinová               FOL        19  Pro           
  Lubomír Srše ň                            ČSSD       20  Pro           
  Vojt ěch St říteský                        FOL        21  Pro           
  Ing. Terezie Šmolíková                   KDU- ČSL    22  Pro           
  Mgr. Josef Štefl                         KDU- ČSL    23  Pro           
___________________________________________________ ___________________ 
 
Ke schválení bylo pot řeba 12 hlas ů 
Celkem zastupitel ů: 23 
Pro: 20 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (4%)  N ehlasoval: 0 (0%) 
Nepřítomno: 2 
Hlasování o usnesení 
   
 
 
 
 


