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č.j. MěÚ Litomyšl 13065/2018 

Zápis 

z 2. zasedání Zastupitelstva města Litomyšle konaného 

dne 19.04.2018 od 16.00 hod v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli 

 
Přítomni: Miroslav Bárta, Petra Benešová, Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., Ing. Josef Černý, Petr Fila, Mgr. Miroslav 
Hájek, Ing. Vítězslav Hanzl, Ing. Pavel Chadima, Ing. Josef Janeček, Radomil Kašpar, Mgr. Martin Klejch, Dana 
Kmošková, Michal Kortyš, Jiří Lammel, Ing. Miroslav Nádvorník, Ing. Marek Novohradský, Radek Pulkrábek, MUDr. 

Renata Rothscheinová, Lubomír Sršeň, Vojtěch Stříteský, Ing. Terezie Šmolíková, Mgr. Josef Štefl 
 
Omluveni: MUDr. Vladimír Líška Ph.D  
(viz listina přítomných) 
 
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 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 22 zastupitelů (nadpoloviční většina členů zastupitelstva města) a zasedání 
zastupitelstva města je podle § 92, odst. 3 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schopno usnášet se.  
 
Z důvodu poruchy nebylo možné používat hlasovací zařízení. 

   
Bod č. 1, část A -  Procedurální záležitosti 
 

 Schválení programu zasedání  
  
Předsedající seznámil přítomné s navrženým programem. 

 

ČÁST A 
1. Procedurální záležitosti 
2. Majetkoprávní záležitosti města  
3. Finanční záležitosti 
4. Poskytnutí dotací z dotačních programů města  
5. Volba přísedících Okresního soudu ve Svitavách  
6. Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro další volební období  

7. Pojmenování nové ulice 
8. Žádost o výjimku z nočního klidu  
9. Zpráva o stavu požární ochrany  
10. Informace z jednání výborů zastupitelstva   
11. Veřejnoprávní smlouvy s obcemi 
 

ČÁST B - Diskuse 
• Parkování na ul. Dukelská u domu č.p. 923 až 926 (p. Pulkrábek) 
• Skládka/překladiště na ul. T.G. Masaryka (p. Pulkrábek) 

• Vystavování zboží na podsíni (p. Pulkrábek) 
• Dopis občanů k rušení nočního klidu restaurací U Černého orla (p. Kašpar) 
 
ČÁST C – Interpelace 

 
Pan Stříteský doplnil program v části C Interpelace o interpelaci na vedení radnice a organizace na zámeckém 
návrší. 
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Usnesení č. 30/18 

ZaM schválilo program jednání. 
Hlasování: pro – 22, proti - 0, zdržel se – 0 

 
 Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

 
Předsedající doporučil následující složení návrhové komise – pana M. Nádvorníka, pana L. Sršně a pana D. Brýdla, 
ověřovatelem zápisu pana M. Klejcha a pana P. Filu a zapisovatelem paní M. Kubešovou. 

 
Usnesení č. 31/18 
ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení: 
• Ing. Miroslav Nádvorník 
• p. Lubomír Sršeň 
• Mgr. Daniel Brýdl  
Hlasování: pro – 22, proti - 0, zdržel se – 0 

 
Usnesení č. 32/18 
ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu Mgr. Martina Klejcha a p. Petra Filu. 

Hlasování: pro - 20, proti - 0, zdržel se – 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
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. 33/18 

ZaM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/12 vzhledem k celku 
na p. p. č. 1134 zahrada o výměře 42 m2 v katastrálním území Pohodlí do vlastnictví města s 

Jedná se o pozemek pod částí dětského hřiště na Pohodlí. 
 
Usnesení č. 34/18 
ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy WILLI plast s. r. o., IČ 27540243, T. G. Masaryka 1210, Litomyšl do 
průmyslové zóny Benátská - části p. p. č. 1270/4 zahrada, p. p. č. 1270/5 zahrada, p. p. č. 1272/1 orná půda a p. 

p. č. 2311/1 ostatní plocha o celkové výměře cca 6500 -7000 m2 v katastrálním území Litomyšl. Firma žádá o 

pozemek za účelem výstavby nového výrobního areálu firmy. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení a poté 
bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním projektem. Rezervace pozemku dle tohoto usnesení do 
31.12.2018. 
 
Usnesení č. 35/18 

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2138/31 ostatní plocha o výměře 11 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 
2807-76/2018 v katastrálním území Litomyšl za účelem ucelení pozemků při výstavbě rodinného domu s 
obchodem a parkoviště. Kupní cena 300 Kč/m2 plus náklady na vyhotovení GP, tj. celkem 8.500 Kč bez DPH. 
Kupující . 

 
V rozpravě k tomuto bodu vystoupil občan pan Dalibor Kovář s dotazem, kde bude umístěn hydrant. Pan Chadima 

odpověděl, že je na pozemku p. Tobka, který řeší s vodovody jeho přesun, aby byl přístupný. Pan Sršeň navrhl 
odložení tohoto bodu na příští zasedání. Následným hlasováním návrh pana Sršně nebyl přijat (Hlasování: pro - 5, 
proti - 14, zdržel se – 2)  

 
Usnesení č. 36/18 
ZaM souhlasí s tím, že Město Litomyšl nevyužije předkupního práva k p. p. č. 857/6 trvalý travní porost o výměře 

3844 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle. Žadatelé 
, kteří budou pozemek prodávat  která vlastní sousední pozemky 

a budovy. Předkupní právo zřízeno při prodeji pozemku v roce 2000, v roce 2009 se souhlasem města 
pozemek darovali  a nyní ho převádí zpět na dceru . 
 
Usnesení č. 37/18 
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 13/18 ze dne 15. 2. 2018: ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 2143/68 ostatní plocha 

o výměře 30 m2, p. p. č. 2143/69 ostatní plocha o výměře 9 m2, p. p. č. 2143/70 ostatní plocha o výměře 21 m2, 
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p. p. č. 2143/71 ostatní plocha o výměře 8 m2, p. p. č. 2172/30 ostatní plocha o výměře 23 m2 a p. p. č. 2172/31 

ostatní plocha o výměře 10 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2823-346/2017 v katastrálním území 
Litomyšl, které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice, za p. p. 

č. 2172/32 ostatní plocha o výměře 3 m2 a p. p. č. 2172/33 ostatní plocha o výměře 15 m2 oddělené podle 
geometrického plánu č. 2823-346/2017 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví města. Směna bez 
doplatků rozdílu v cenách směňovaných pozemků. Jedná se o vypořádání pozemků podle zaměření skutečného 
stavu křižovatky Zahájská - Havlíčkova. 
 
Usnesení č. 38/18 
ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 441/1 ostatní plocha o výměře 258 m2 a p. č. 441/3 ostatní plocha o výměře 

294 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 207-12/2007 v katastrálním území Kornice a komunikace na 
těchto pozemcích z důvodu údržby komunikace sloužící veřejnosti od  

 Kupní cena 70 Kč/m2, tj. celkem 38.640,- Kč plus 100.000,- Kč za opravený asfaltový povrch 
komunikace. 
 
Usnesení č. 39/18 

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 133/2 ostatní plocha o výměře 11 m2 a p. p. č. 472 ostatní plocha o výměře 4 
m2 oddělených podle geometrického plánu č. 559-45/2018 v katastrálním území Lány u Litomyšle od pana 

za kupní cenu 70 Kč/m2, tj. celkem 1.050,- Kč. Pozemky budou použity 
pro výstavbu chodníku na Lánech. 
 
Usnesení č. 40/18 
ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 447/2 ostatní plocha o výměře 63 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 

559-45/2018 v katastrálním území Lány u Litomyšle od  za kupní 
cenu 70 Kč/m2, tj. celkem 4.410,- Kč. Pozemky budou použity pro výstavbu chodníku na Lánech. 
 
Hlasování: pro - 21, proti - 0, zdržel se – 1 (společné hlasování o č. 33/18 až 40/18) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bod č. 3, část A – Finanční záležitosti   

 
Ing. Hanzl seznámil se zápisem z jednání finančního výboru (materiál č. 2) a přednesl návrh usnesení. 
 
Usnesení č. 41/18 
ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 2/2018 ze dne 26. 3. 2018 (příloha 01/FV/02Z/2018). 

Hlasování: pro - 22, proti - 0, zdržel se – 0 

 
Ing. Valentová, vedoucí finančního odboru, a předsedající seznámili přítomné s materiálem č. 3. Přítomní 
projednali navržené body a přijali usnesení. 
 
Usnesení č. 42/18 
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 (příloha 01/FIN/02Z/2018) a stanoví tyto závazné ukazatele: 
- zapojení zdrojů z roku 2017 ........................................................ 55.845,37 tis. Kč  

- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2018 .... 8.304,33 tis. Kč 
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 01/FIN/02Z/2018. 
 
Usnesení č. 43/18 
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 103/2018 (příloha 02a,b/FIN/02Z/2018) 
Výnosy podnikatelské činnosti ....... 95.418 tis. Kč 
Náklady podnikatelské činnosti ...... 84.436 tis. Kč  

Hospodářský výsledek .................. 10.982 tis. Kč  
Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 02a/FIN/02Z/2018) 

 
Hlasování: pro - 21, proti - 0, zdržel se – 1 (společné hlasování o č. 42/18 a 43/18) 
 

Návrh usnesení 
ZaM schvaluje postoupení pohledávky ve výši 50.000 Kč dle smlouvy o postoupení pohledávky (příloha č. 
03/FIN/02Z/2018), kde postupitelem je město Litomyšl a postupníkem Jomtov s.r.o. Předmětem postoupení je 
pohledávka města Litomyšl vůči  (dále jen „dlužník“), 
která vznikla následkem chybně uvedeného bankovního spojení v žádosti o dotaci žadatele Jomtov s.r.o. 
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Společnost Jomtov s.r.o. řeší soudní cestou žalobu na vydání bezdůvodného obohacení ve výši 50.000 Kč, k čemuž 

potřebuje pohledávkou disponovat. Pohledávka bude postoupena bezúplatně. ZaM pověřuje starostu podepsáním 
smlouvy o postoupení pohledávky. 

 
Předsedající komentoval předložený návrh usnesení. Pan Vencl v roce 2014 v žádosti o dotaci na akci Lázně ducha 
chybně uvedl číslo účtu, na který mu byla odeslána dotace ve výši 50 tis. Kč. Majitelem účtu je cizí státní 
příslušník a pan Vencl se snaží soudní cestou domoci navrácení této částky a na doporučení soudu je třeba 
přijmout navržené usnesení. 

 
V rozpravě vystoupil pan Nádvorník a pan Hanzl. Pan Kašpar vzhledem k průběhu rozpravy navrhl stáhnout tento 
bod z programu s tím, že bude předložen na příštím zasedání, aby si mohli členové zastupitelstva dostatečně 
prostudovat předloženou smlouvu. Návrh byl přijat (Hlasování: pro - 20, proti - 0, zdržel se – 2). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 4, část A - Poskytnutí dotací z dotačních programů města 

 
Ing. Severová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, seznámila přítomné s materiálem č. 4. Přítomní 
projednali navržené body a přijali usnesení. 

 
Usnesení č. 44/18 

ZaM schvaluje poskytnutí účelových dotací z kapitoly 06, org. 0218, dle přílohy č. 01/KCR/02Z/2018. RaM 
současně doporučuje ZaM uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 06/2015 
s fyzickými a právnickými osobami uvedenými v této příloze.   
 
Usnesení č. 45/18 
ZaM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 19.000 Kč z kapitoly 06, org. 0218 Veterán klubu Litomyšl 
(Vodní valy 1189, IČ: 013 90 317) na úhradu nákladů na výstavu historických vozidel a divácké soutěže elegance 

v rámci Lázní ducha. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle organizační 
směrnice č. 06/2015.   
 
Usnesení č. 46/18 
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč Nadačnímu fondu Pedagogické školy (Komenského náměstí 22, 
Litomyšl, IČ: 474 90 349) na náklady související s KOS Japan Tour 2018. Individuální dotace bude poskytnuta z 
rozpočtové kapitoly 06, organizace 0406. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle 

organizační směrnice č. 06/2015.   

 
Hlasování: pro - 22, proti - 0, zdržel se – 0 (společné hlasování o č. 44/18 až 46/18) 
 
PhDr. Nádvorníková, vedoucí odboru školství a sociální péče, seznámila přítomné s materiálem č. 5. Přítomní 
projednali navržené body a přijali usnesení. 

 
Usnesení č. 47/18 
ZaM souhlasí s poskytnutím individuálních dotací z kap. 08, org. 2263 dle přílohy č. 1/SSK/2Z/2018. Zároveň ZaM 
souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 06/2015. 
 
Usnesení č. 48/18 
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 100.000 Kč pro TJ Jiskra Litomyšl, U Plovárny 1061, Litomyšl, IČ 

15034526 na nákup elektronické časomíry. Hrazeno z rezervy RaM. Zároveň ZaM souhlasí s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle organizační směrnice č. 06/2015. 
 
Usnesení č. 49/18 
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací dle Dotačního programu města Litomyšle na podporu provozních výdajů 

sportovních organizací v roce 2018 z kap. 08, org. 2263 dle přílohy č. 2/SSK/2Z/2018. Zároveň ZaM souhlasí s 
uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 06/2015. 

 
Usnesení č. 50/18 
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací dle Dotačního programu města Litomyšle na podporu pravidelné sportovní 
činnosti na rok 2018 z kap. 08, org. 2263 dle přílohy č. 3/SSK/2Z/2018. Zároveň ZaM souhlasí s uzavřením 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 06/2015. 
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Usnesení č. 51/18 

ZaM souhlasí s poskytnutím dotací dle Dotačního programu města Litomyšle na podporu oblasti výchovy a 
vzdělávání v roce 2018 z kap. 08, org. 0357 dle přílohy č. 4/SSK/3Z/2018. Zároveň ZaM souhlasí s uzavřením 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 06/2015. 
 
Hlasování: pro - 22, proti - 0, zdržel se – 0 (společné hlasování o č. 47/18 až 51/18) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 5, část A - Volba přísedících Okresního soudu ve Svitavách 
 

Předsedající seznámil přítomné s materiálem č. 6. Přítomní projednali navržený bod a přijali usnesení. 
 
Usnesení č. 52/18 
ZaM volí přísedící Okresního soudu ve Svitavách pro období 2018 - 2022: 
Ing. Jan Janeček, 
pí Dana Kmošková,  

Bc. Ambrož Koukola, 
Alena Červinková, J l 

Mgr. Jaromír Kroužil,  
Hlasování: pro - 22, proti - 0, zdržel se – 0   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 6, část A - Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro další volební období 

 
Předsedající seznámil přítomné s materiálem č. 7. Přítomní projednali bod č. 1 předloženého materiálu a přijali 
usnesení. 
 
Usnesení č. 53/18 
ZaM stanoví v souladu s ust. § 67 a 68 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
počet členů zastupitelstva města pro volební období 2018 - 2022 na 23 členů zastupitelstva města. 

Hlasování: pro - 22, proti - 0, zdržel se – 0   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 7, část A - Pojmenování nové ulice 
 

Ing. Filipi, vedoucí odboru výstavby a ÚP, seznámil přítomné s materiálem č. 8. Přítomní projednali navržený bod a 

přijali usnesení. 
 
Usnesení č. 54/18 
ZaM rozhodlo o pojmenování nové ulice "K Primátorské hrázi" v městské části Litomyšl-město v oblasti mezi 
areálem f. ČEZ a Primátorskou hrází v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení č. 1/VUP/8/2018. 
Hlasování: pro - 22, proti - 0, zdržel se – 0   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bod č. 8, část A - Žádost o výjimku z nočního klidu  
 
Ing. Pulgret seznámil přítomné s materiálem č. 7. Přítomní projednali bod č. 2 předloženého materiálu a přijali 
usnesení. 
 
Usnesení č. 55/18 

ZaM vzalo na vědomí žádost o povolení výjimky z nočního klidu (příloha č. 01/TAJ/2Z/2018). ZaM nesouhlasí s 
novelizací obecně závazné vyhlášky města č. 01/2018, o nočním klidu v roce 2018. 

Hlasování: pro - 19, proti - 0, zdržel se – 3   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 9, část A - Zpráva o stavu požární ochrany  

 
Pan Pulgret seznámil přítomné s materiálem č. 7. Přítomní projednali bod č. 3 předloženého materiálu a přijali 
usnesení. 
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Usnesení č. 56/18 

ZaM bere na vědomí "Zprávu o stavu požární ochrany v Litomyšli v roce 2017" (příloha č. 02/Taj/2Z/2018). 
Hlasování: pro - 22, proti - 0, zdržel se – 0   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bod č. 10, část A - Informace z jednání výborů zastupitelstva 
 
Pan Janeček seznámil přítomné se zápisem z jednání mediálního výboru (materiále č. 9).  
 

Usnesení č. 57/18 
ZaM bere na vědomí zápis z jednání mediálního výboru ze dne 5. 3. 2018 dle přílohy č. 01/MV/1Z/2018. 
Hlasování: pro - 20, proti - 0, zdržel se – 2 
 
V rozpravě pan Pulkrábek přečetl dopis týkající se vytvoření volnočasového a turistického portálu, který napsala 
pracovní skupina kolem IC, a apeloval na vedení města, aby zajistili prohlasování poskytnutí peněz na vypracování 

studie a pak teprve aby byl vytvořen pracovní team, který bude složen především z odborníků. V následné 
rozsáhlé rozpravě dále vystoupila paní Rothscheinová, pan Hanzl, pan Stříteský, pan Vojáček, pan Kortyš, pan 
Kašpar, pan Nádvorník a pan Klejch. V průběhu rozpravy proběhlo procedurální hlasování o třetím vystoupení pana 

Pulkrábka (Hlasování: pro - 12, proti - 0, zdržel se – 10). 
 
Pan Novohradský předložil návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno (Hlasování: pro - 11, proti - 9, zdržel se – 2). 
Návrh nebyl přijat. 

 
Návrh usnesení 
ZaM ukládá RaM uzavřít smlouvu o dílo na zpracování návrhu realizace volnočasového a turistického portálu.  
--------------------------- 
 
Předsedající seznámil přítomné s materiálem č. 10. Přítomní projednali navržený bod a přijali usnesení. 

 
Usnesení č. 58/18 
ZaM pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly vyplacených dotací z Dotačního programu města Litomyšle na 
podporu pravidelné sportovní činnosti na rok 2018. 
Hlasování: pro - 17, proti - 1, zdržel se – 4 

 
V rozpravě pan Sršeň uvedl, že v minulosti již KV provedl tuto kontrolu po dohodě a předložení dokumentů 

z odboru školství a nebylo zjištěno pochybení. Na KV se diskutovalo, zda kontrolu provést znovu, ale KV se shodl, 
že kontrolovat stejné doklady je nesmyslné. Navrhl, aby byl na základě historických zkušeností bod stažen 
z jednání. Pan Stříteský jako předseda sportovní komise uvedl, že se jedná o velké peníze, které jsou vypláceny a 
je potřeba mít zpětnou vazbu. Již v minulosti bylo pochybení nalezeno a v poslední době se jedná o velký nárůst 
počtu dětí bez populační exploze, proto je třeba provést alespoň namátkovou kontrolu. Paní Kmošková upozornila 

na možné komplikace v souvislosti s plaností nařízení GDPR. Dále vystoupili pan Pulkrábek a pan Štefl. 
Následovalo hlasování o návrhu na stažení bodu z jednání, který nebyl přijat (Hlasování: pro - 3, proti - 15, zdržel 
se – 4). Poté bylo hlasováno o původním návrhu, který byl přijat. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       
Bod č. 11, část A - Veřejnoprávní smlouvy s obcemi 

 
Předsedající seznámil přítomné s materiálem č. 7. Přítomní projednali bod č. 4 předloženého materiálu a přijali 
usnesení. 
 
Usnesení č. 59/18 
ZaM konstatuje, že město Litomyšl je schopno svými orgány zabezpečit výkon funkce pověřence pro ochranu 

osobních údajů v souladu s čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to pro všechny obce, které jsou členy dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion Litomyšlsko. 
ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv se všemi výše uvedenými obcemi (pokud o to obce samy 
požádají), na výše uvedený výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.  Smlouvy budou uzavřeny na 
dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy schválí rada města. 
Hlasování: pro - 20, proti - 0, zdržel se – 2   
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ČÁST B - Diskuse 

 
p. Pulkrábek  

 Parkování na ul. Dukelská u domu č.p. 923 až 926. 
 
Pan Pulkrábek tlumočil požadavek občanů domů čp. 223 – 226 na Dukelské ul. na vyčlenění parkoviště, které si 
vybudovali svépomocí, pouze pro obyvatelé těchto domů. Pan Jiráň odpověděl, že tuto žádost o vyhrazení 
parkování pro obyvatele domů čp. 923 – 926 projednávali v dopravní komisi i v investiční komisi V současné době 

je tam značka zákaz vjezdu (vjezd pouze pro dopravní obsluhu), což je standartní postup, který se používá všude 
ve městě. Na město se obrátil jiný občan, který naopak chtěl toto dopravní značení zrušit. S tím dopravní komise 
nesouhlasila. Zvažovalo se vybudování nového parkoviště, které ale bylo finančně velice nákladné. I nadále se 
hledají nové možnosti parkovacích ploch v této lokalitě a zatím nebylo řešení nalezeno.  
 
Pan Nádvorník odešel. 

 
 Skládka/překladiště na ul. T.G. Masaryka 

 
Pan Pulkrábek uvedl, že na této skládce se historicky skladovaly posypové materiály (písek) správy a údržby silnic. 
V současnosti se tam skladuje i zemina, která má na rozdíl od písku výrazně vyšší prašnost. Nejbližší okna domů 
jsou od této skládky cca 50 metrů. Dále vystoupil občan pan Jandík a vedoucí odboru životního prostředí pan 
Radák. Pan Kortyš uvedl, že se zde bude stavět hala na sůl, nyní je skládka je používána jako deponie pro stavbu 

zahradnické školy. Přislíbili se starostou jednání s vedením SÚS, aby docházelo k omezování prašnosti pokropením 
vodou. 
 

 Zboží na podsíni 
 
Pan Pulkrábek upozornil, že vyhláška města zakazuje vystavování alkoholu na podsíních, přesto k tomu dochází, 
což ukázal na fotkách. Požadoval, aby se na to zaměřila městská policie. 

 
 Dopis občanů k rušení nočního klidu restaurací U Černého orla 

 
Pan Kašpar uvedl, že se s občany sešel, lavičky se přesunuly na jiné místo ve městě, nainstalovala se zde kamera. 
Provozovatel podal žádost o zřízení předzahrádky, která nebyla schválena. Velitel městské policie pan Rádek 

potvrdil, že se tam přemístila mobilní kamera a prostor kontrolují. Dokazování, zda je alkohol požíván, je velice 

těžké, řeší se to vždy na místě.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ČÁST C - Interpelace 
 
Interpelace na vedení radnice a organizací na zámeckém návrší 

  
Pan Stříteský interpeloval organizace na zámeckém návrší a vedení města kvůli house party, která se konala již 
několikrát v zámecké jízdárně. Hluk z této akce vadí hostům ubytovacích zařízení v pivovaru, kteří si stěžují. Tento 
hluk a otřesy vadí i historické památce. Minulý týden se v prostorách pivovaru konal ezoterický víkend, kdy na 
nádvoří účastníci hlasitě bubnovali na šamanské bubny, čímž rušili návštěvníky zámeckého areálu. Doporučil, aby 
se kompetentní lidé zabývali dramaturgií, co se na zámecké návrší pouští.  
 

 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:45 hodin. 
 

V Litomyšli dne 27.04.2018 
 
 

 
Radomil Kašpar v.r.     Mgr. Martin Klejch v.r., Petr Fila v.r. 
starosta města                                                  ověřovatelé zápisu    
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Přílohy zápisu: 
1) Listina přítomných (příloha 1) 

2) Usnesení Zastupitelstva města Litomyšl přijatá na 1. zasedání konaném dne 19.04.2018 
3) Materiál č. 1 - Návrh majetkoprávního oddělení, kap. 01 
4) Materiál č. 2 - Návrh finančního výboru  
5) Materiál č. 3 – Návrh finančního odboru, kap. 05 
6) Materiál č. 4 – Návrh odboru kultury a cestovního ruchu, kap. 06 
7) Materiál č. 5 – Návrh odboru školství a sociální péče, kap. 08 
8) Materiál č. 6 – Návrh odboru kanceláře veden MÚ, kap. 12 

9) Materiál č. 7 – Návrh tajemníka  
10) Materiál č. 8 – Návrh odboru výstavby a ÚP, kap. 17 
11) Materiál č. 9 – Návrh mediálního výboru 
12) Materiál č. 10 – Návrh starosty 
 
 

 


