
Zápis
z 20. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 30.10.2017

Přítomni: členové zastupitelstva města
Bedřich Burian, František Čermák, Radek Doležal, Pavel Dvořák, Mgr. Roman Fabeš,
Pavel Komín, Ing. Bohumír Krejčí, Mgr. Jiří Liška, RNDr. Stanislav Máca, RNDr. Pavel
Macků, Mgr. Karel Navrátil, Bohumil Norek, Mgr. Jiří Remeš (body 9-12), Jaroslav Švec,
RNDr. Miloš Vystrčil (body 1-9), Stanislav Vyvadil

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno se
usnášet
Starosta  přivítal  přítomné a  veřejnost.  Oznámil,  že  je  přítomno 15 členů zastupitelstva  města,
omluveni jsou Bc. Miloš Novák, Ing. Tomáš Jirásek, JUDr. Petr Podsedník, Mgr. Ludmila Švarcová a
Ing. Jiří Pykal, nepřítomen je Mgr. Jiří Remeš, konstatoval, že ZM je schopno se usnášet.

2) Schválení programu
Program jednání:
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM
schopno se usnášet
2) Schválení programu
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové)
4) Informace o ověření zápisu z 19. zasedání ZM
5) Zpráva o činnosti rady města (70. - 72. schůze)
6) Prodej bytové jednotky čp. 214/2 v Telči, ul. Radkovská
7) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 3723/1 v k.ú. Telč
8) Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 388 Batelovská (okal Roštejn)
9) Úplné znění zakládací listiny Česko - francouzské akademie Telč, o.p.s.
10) Rozprava
11) Souhrn přijatých usnesení
12) Závěr

Starosta  navrhl  přesunout  bod  9  před  bod  č.  5,  vzhledem k  nutné  přítomnosti  paní  notářky
Pavlincové při schvalování tohoto bodu.

Program jednání:
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM
schopno se usnášet
2) Schválení programu
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové)
4) Informace o ověření zápisu z 19. zasedání ZM
5) Úplné znění zakládací listiny Česko - francouzské akademie Telč, o.p.s.
6) Zpráva o činnosti rady města (70. - 72. schůze)
7) Prodej bytové jednotky čp. 214/2 v Telči, ul. Radkovská
8) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 3723/1 v k.ú. Telč
9) Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 388 Batelovská (okal Roštejn)
10) Rozprava
11) Souhrn přijatých usnesení
12) Závěr
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo



3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové)
Starosta města navrhl za ověřovatele zápisu Radka Doležala a Františka Čermáka.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

4) Informace o ověření zápisu z 19. zasedání ZM
Tajemník informoval, že zápis z 19. zasedání ZM byl ověřovateli zápisu RNDr. Pavlem Macků a Ing.
Jiřím Pykalem ověřen bez připomínek.

5) Úplné znění zakládací listiny Česko - francouzské akademie Telč, o.p.s.
Předkladatel: Mgr. Roman Fabeš - starosta města

Bez rozpravy.

Úkol: Roman Fabeš - T/31.12.-úplné znění stanov dle UZ 189-5/20/2017-ČFA

Úkol: Jana Matoušková - T/31.12.-úplné znění stanov dle UZ 189-5/20/2017-ČFA

UZ 189-5/20/2017
Zastupitelstvo města schvaluje úplné znění zřizovací listiny Česko - francouzské akademie Telč, o.p.s.
v předloženém znění formou notářského zápisu.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

6) Zpráva o činnosti rady města (70. - 72. schůze)
Bez rozpravy.

7) Prodej bytové jednotky čp. 214/2 v Telči, ul. Radkovská
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/31.12.-uzavřít kupní smlouvu dle UZ 190-7/20/2017-prodej bytové
jednotky, X X X X X X X X X X X X X

UZ 190-7/20/2017
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 214/2 s příslušenstvím a spoluvlastnického
podílu na společných částech domu a pozemku v rozsahu 685/6135 X X X X X X X X X X X X X X X X
za nabídnutou kupní cenu ve výši 656 656 Kč.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

8) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 3723/1 v k.ú. Telč
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

X X X X X X X X X X X X X X , žadatelka o pozemek - vysvětlila důvody předložení žádosti

starosta - zdůvodnil stanovisko rady města

Úkol: Lenka Komůrková - T/30.11.-informovat žadatelku o neschválení záměru dle UZ
191-8/20/2017-X X X X X X X X X X X X X X X X

UZ 191-8/20/2017
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 3723/1 manipulační



plocha o vým. cca 250 m2 v obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 2 pro, 11 proti, 2 se zdrželi
Usnesení UZ 191-8/20/2017 nebylo zastupitelstvem města schváleno

9) Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 388 Batelovská (okal Roštejn)
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

16:25 přišel J. Remeš, přítomno je 16 členů zastupitelstva

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/30.11.-informovat žadatele o neschválení záměru dle UZ
192-9/20/2017-X X X X X X X X X X X , okal u Roštejna

UZ 192-9/20/2017
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp.388 v ulici Batelovská,
pozemku parc.č. st. 2389/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, 8/9 pozemků parc.č. st.
2389/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměr 92 m2 a parc.č.7150/18 sportoviště a rekreační plocha o
výměře 446 m2 v obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 1 pro, 14 proti, 1 se zdržel
Usnesení UZ 192-9/20/2017 nebylo zastupitelstvem města schváleno.

10) Rozprava
V. Švec, vedoucí ORÚP – informoval o průběhu staveb ve městě

starosta – informoval o současném stavu prací na Štěpnickém rybníku

- informoval o dopise, který se týkal budoucího využití stávající budovy Domova pro seniory

B. Burian, zastupitel – rozšířil svůj návrh týkající se bosostezky o stezku s bylinkami

starosta – poděkoval za podnět. V prosinci se budeme zabývat fondem projektů, kam můžeme zařadit
myšlenky či nápady i ostatních zastupitelů

X X X X X X X X X , zástupce spolku Na Větvi – v krátkosti představil projekt přírodní zahrady a lesní
školky spolku Na Větvi. Požádal o přehodnocení stanoviska rady města vzhledem k neschválenému
usnesení k této problematice

starosta – rada města projednala žádost a neschválila záměr zveřejnění pozemku. V případě, že
spolek projekt upraví a znovu se podá žádost, bude se jí rada zabývat

S. Vyvadil,  zastupitel – navázal na seminář a upozornil  na zneužívání kolíku v bráně. Uživatelé
dálkového ovládání stále nechávají záměrně bránu průjezdnou.

- upozornil na parkující auta a kamiony na autobusovém nádraží

B. Norek, zastupitel – informoval o kontrolách dolní brány noční ostrahou zámku

B. Burian, zastupitel – navrhl vytvořit nové ovladače

R. Doležal, zastupitel – dotázal se, jaká je nyní situace s Růžkem



starosta – v současné době nemáme žádné informace

B. Norek, zastupitel – navrhuje podat stížnost, popř. dopis na úroveň služeb České pošty

- upozornil na havarijní stav budov naproti zdravotnímu středisku, na Hradecké ulici a Růžku u
autobusového nádraží

17:00 odešel M. Vystrčil, přítomno je 15 členů zastupitelstva

starosta – připomněl termíny seminářů a zasedání zastupitelstva

M. Červený, technický vedoucí Služeb Telč – seznámil přítomné se škodami ve městě po víkendové
vichřici

starosta – poděkoval Službám Telč a hasičům za okamžitý zásah po vichřici

B. Norek, zastupitel – upozornil na uzavření zámeckého parku

starosta – informoval o pravidelné kontrole stromů ve městě odborem životního prostředí

11) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.

12) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům, veřejnosti a zaměstnancům MěÚ za účast.

Zapsala: Bc. Alena Bártů

Konec: 17:00 hod.

Předáno k podpisům 8. listopadu 2017

František Čermák , v.r.
ověřovatel

Radek Doležal , v.r.
ověřovatel

Mgr. Roman Fabeš, v. r.
starosta města

Pavel Komín, v. r.
místostarosta města

Anonymizováno dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.


