
Zápis
z 6. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 14.09.2015

Přítomni: členové zastupitelstva města
Bedřich Burian, František Čermák, Radek Doležal, Pavel Dvořák, Mgr. Roman Fabeš,
MUDr. Jan Heralecký, Pavel Komín, Jiří Liška, RNDr. Stanislav Máca, RNDr. Pavel
Macků, Karel Navrátil, Bohumil Norek, Bc. Miloš Novák, JUDr. Petr Podsedník, Ing. Jiří
Pykal, Mgr. Jiří Remeš, Mgr. Ludmila Švarcová, Jaroslav Švec, RNDr. Miloš Vystrčil
(body 11-26), 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 19 členů zastupitelstva  města,
omluveni jsou Bohumír Krejčí a Miloš Vystrčil, konstatoval, že ZM je schopno se usnášet.

2) Schválení programu jednání ZM
Program jednání
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno se usnášet
2) Schválení programu zasedání ZM
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
4) Informace o ověření zápisu z 5. zasedání ZM
5) Zpráva o činnosti rady města (16. - 20. schůze)
6) Souhrnná zpráva o plnění usnesení za 1. pololetí 2015
7) Stanovy dobrovolného svazku obcí Českého dědictví UNESCO
8) Prodej části pozemku p.č. 7343 v k.ú. Telč – žadatel LD Borovná
9) Prodej části pozemku par. Č. 7468/6 o vým. 1m2 v obci a k.ú. Telč - X X X X X X X X X
10) Prodej vlastnického podílu města na pozemku p.č. st 1914 ul. Družstevní – žadatel SBD Javořice
11) Prodej části pozemku parc. č. 710/5 v k. ú. Telč – žadatel X X X X X X X X X X
12) Směna pozemků v k.ú. Studnice u Telče – žadatel X X X X X X X X X X
13) Majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 281/17 v obci a k.ú. Telč
14) Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě na prodej domu č.p. 388 v Telči - Štěpnici
15) Odkup podílu na pozemcích p.č. st. 2389/1 a p.č. 7150/18 v k.ú. Telč – lokalitu u rybníka Roštejna
(okal)
16) Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a MPZ
17)  Rozpočtové  opatření  –  zajištění  financování  projektu  „Bezbariérové  úpravy  chodníku  podél
I/23_ul. Třebíčská, Myslibořská“
18)  Rozpočtové  opatření  –  zajištění  financování  projektů  podpořených  z  Operačního  programu
životního prostředí
19) Poskytnutí zápůjčky pro dobrovolný svazek obcí Oběhové hospodářství Renesance
20) Schválení určeného zastupitele, který bude s pořizovatelem spolupracovat při přípravě zprávy o
uplatňování Územního plánu Telč
21) Jednací řád zastupitelstva města
22) Ceny města Telče za rok 2015
23) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní uzávěrka Svazu vodovodů
a kanalizací Jihlavsko za rok 2014
24) Rozprava
25) Souhrn přijatých usnesení
26) Závěr
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo



3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
Starosta města navrhl za ověřovatele zápisu: Miloše Nováka, zastupitele a Stanislava Mácu, člena
rady města.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel

4) Informace o ověření zápisu z 5. zasedání ZM
Tajemník informoval, že zápis z 5. zasedání ZM byl ověřovateli Pavlem Dvořákem a Bohumilem
Norkem ověřen bez připomínek.

5) Zpráva o činnosti rady města (16.-20. schůze)
J. Pykal, zastupitel – dotázal se, pro koho město pořídilo nový automobil Dacia Duster?

starosta  –  úředníci  z  pracoviště  Na  Sádkách  požadovali  vozidlo  do  terénu,  toto  vozidlo  si  už
vyzkoušeli a mají s ním dobré zkušenosti

J. Pykal, zastupitel – dotázal se, zda je podána žádost o zařazení do krajské sítě sociálních služeb
Kraje Vysočina?

starosta –  ano,  žádost  byla včas podána a rozšíření  kapacity lůžek je již  zastupitelstvem Kraje
Vysočina schváleno

J. Pykal, zastupitel – dotázal se, zda byl schválen jednací řád rady města?

starosta – ano, jednací řád byl schválen na 19. schůzi rady města

J. Pykal, zastupitel – požádal, zda by mohl být nový jednací řád zaslán i zastupitelům

M. Novák, zastupitel – dotázal se na instalaci měřiče rychlosti v ulici Jihlavská, slyšel ohlasy, kdy si
lidé stěžují, že je radar umístěn příliš blízko za cedulí a posunul by ho dál

starosta – umístění radaru se konzultovalo s policií a podle toho bylo zrealizováno

P. Podsedník, zastupitel – omezení rychlosti začíná značkou obce, kdyby byl radar dál, začíná měřit
až při průjezdu zatáčkou

-  na  schůzi  rady  města  navrhoval  dražší  měřič  rychlosti,  který  by  přečetl  i  poznávací  značku
přijíždějících aut, nikdo neví, zda nejde značka dál do databáze, pokud se na radaru objeví rychlost a
nápis zpomal, každý zpozorní a začne brzdit

starosta – dodal, že kdo projíždí místem víckrát, zjistí, že se poznávací značka nikde nezapisuje a
bude jezdit stejně pořád rychle

M. Novák, zastupitel – dotázal se na uzavření smlouvy o poskytnutí sponzorského daru od Lukáše
Mazala ve výši 10 tisíc. Kč?

starosta – u rybníka Roštejn bylo zřízeno workoutové hřiště, část platilo město a pan Mazal se na této
části podílel sponzorským darem 10 tisíc Kč

6) Souhrnná zpráva o plnění usnesení za I. pololetí 2015
tajemník –  souhrnná zpráva byla  přiložena do materiálu,  všechny úkoly  byly  splněny a  zprávu
projednal  kontrolní  výbor  dne 24.  června 2015,  kontrolní  výbor  neprojednával  plnění  usnesení



přijatých na 5. zasedání-i tato usnesení byla splněna

J. Pykal, zastupitel – jako předseda kontrolního výboru potvrdil tuto informaci

7) Stanovy dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO
Předkladatel: Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury

Bez rozpravy.

Úkol: Věra Peichlová - T/15.10.-informovat svazek dle UZ 55-7/6/2015-aktualizace stanov, České
dědictví UNESCO

UZ 55-7/6/2015
Zastupitelstvo města schvaluje aktualizované znění Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví
UNESCO dle přílohy č.1 podání 7/6/2015.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

8) Prodej části pozemku p.č. 7343 v k.ú. Telč - žadatel LD Borovná
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.10.-uzavřít kupní smlouvu dle UZ 56-8/6/2015-LDB

UZ 56-8/6/2015
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc.č. 7343 v obci a k.ú. Telč o výměře 39 m2
dle přílohy podání 8/6/2015 Lesnímu družstvu Borovná za cenu 250 Kč/m2, tj. 9750 Kč + 1000 Kč
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

9) Prodej části pozemku parc.č. 7468/6 o vým. 1m2 v obci a k.ú. Telč - Čermákovi
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.10.-uzavřít kupní smlouvu dle UZ 57-9/6/2015-X X X X X X X X X

UZ 57-9/6/2015
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc.č. 7468/9 o vým. 1 m2 v obci a k.ú. Telč paní X
X X X X X X X X X X X X X X (spoluvlastnický podíl 1/2), X X X X X X X X X X X (podíl 1/4) a X X X X X
X X X X X X X X X (podíl 1/4) za cenu 250 Kč + 1 000 Kč za správní poplatek za vklad do katastru
nemovitostí.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

10) Prodej vlastnického podílu města na pozemku p.č. st. 1914 ul. Družstevní - žadatel SBD
Javořice
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.10.-uzavřít kupní smlouvu dle UZ 58-10/6/2015-SBD Javořice



UZ 58-10/6/2015
Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. st. 1914 (podíl
1409/8432) v obci a k.ú. Telč stavebnímu bytovému družstvu Javořice za cenu 250 Kč/m2.
Hlasování:19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasoval

11) Prodej části pozemku parc.č. 710/5 v k.ú. Telč - žadatel Jan Nechvátal
Předkladatel: Z pověření RM - Ing Lenka Komůrková

16:25 přišel M. Vystrčil – přítomno je 20 členů zastupitelstva města

X X X X X X X X X X X X , žadatelka – na minulém zasedání zastupitelstva se odhlasovalo prodání
pozemku, my jsme podali žádost o odkoupení pozemku, který nám historicky patřil, rada města poté
řekla, že by chtěl pozemek koupit každý a že nám pozemek neprodáte, ale linie pozemku je dávno
narušena, někteří sousedé již pozemek také vlastní, na pozemku nechceme nic stavět, byli bychom
sami proti sobě, protože máme v linii chodníku okna a zaclonili si tak výhled

starosta – dodal, že město Telč nezpůsobilo X X X X X X X X X X křivdu, nejedná se o navrácení, ale o
klasický prodej pozemku, prodej pozemku je v kompetenci zastupitelstva a to má právo rozhodnutí
rady města změnit

- na minulém zasedání zastupitelstva bylo schváleno pouze zveřejnění záměru prodeje pozemku, ze
zákona o obcích musí být záměr prodeje zveřejněn na úřední desce a požádat o tento pozemek může
kdokoliv

-  dodal,  že  sousedé Páralovi  mají  pozemek ve  svém vlastnictví,  pozemek nikdy  nepřevedli  ani
neprodali

F. Čermák, zastupitel – doplnil, že slovo záměr prodeje je zásadní, zastupitelstvo prvně odhlasovalo
záměr prodeje pozemku, nyní rada města nedoporučuje zastupitelstvu prodej pozemku

J. Remeš, zastupitel – dotázal se, proč mají X X X X X X X X X X pozemek kupovat, když jim ho v
minulosti vzali

starosta – požaduje oprostit se od toho, že město kdysi X X X X X X X X X X něco vzalo, tyto křivdy
nejsou záležitostí města a také neřešíme, zda stát kdysi pozemky vyvlastnil nebo ne

P. Podsedník, zastupitel – konstatoval, že se jedná o dvě právní roviny, kdysi byl mamince pana X X X
X X X X X X pozemek odejmut, X X X X X X X X X X nedotáhli křivdy do konce, tím pádem se stal
pozemek majetkem města, druhou možností je prodej pozemku a ten X X X X X X X X X X využili

S.  Máca,  zastupitel  –  konstatoval,  že  hlasoval  proti  prodeji  pozemku  a  bude  hlasovat  znovu,
nevzpomíná si, že by zastupitelstvo kdysi v minulosti prodalo takovýto pozemek, pan Kandus chtěl
také pozemek pro postavení nájezdové rampy a pozemek mu také nebyl prodán

L. Švarcová, zastupitelka – dotázala se, co město ztratí, pokud pozemek X X X X X X X X X X prodá?
Doposud se schvaloval prodej pozemku bez problémů, proč teď vzbuzuje takové emoce?

starosta – pozemky jsou v ulici Hradecká, pokud by nám pozemek nepatřil, měli bychom problém
například s uložením inženýrských sítí apod.

- co budou dělat zastupitelé, když se přihlásí i ostatní sousedé a my jim pozemek neprodáme? Přístup



by měl být ke všem stejný

M. Vystrčil, zastupitel – souhlasí s panem starostou i s panem Mácou

- X X X X X X X X X X o pozemek přišli, aniž by chtěli, byli k tomu přinuceni, je otázkou, zda brát za
důvod, proč bychom měli teď pozemek vracet

- dodal, že v minulosti byla bezúplatně vrácena „orlovna“ nástupci původního vlastníka, aniž by na ní
měl právní nárok

M. Novák, zastupitel – konstatoval, že nebyl na minulém zastupitelstvu, ale nechápe, když se na
minulém zastupitelstvu odhlasoval záměr prodeje pozemku, proč se teď situace otočila?

- myslí si, že město nemá napravovat křivdy z minulosti

starosta – dodal, že se situace neotočila, teď pouze záleží na zastupitelích, zda prodej odsouhlasí

J. Pykal, zastupitel – souhlasí s argumenty obou stran, chtěl by ale slyšet od X X X X X X X X X , jaký
mají s pozemkem záměr?

X X X X X X X X X X X X , žadatelka – na pozemku chtějí pouze pěstovat květiny

X X X X X X X X X X , žadatel – doplnil, že se vyjednávání o pozemek zastavilo, když matka v 90.
letech zemřela

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.10.-uzavřít kupní smlouvu dle UZ 59-11/6/2015-X X X X X X X X X X

UZ 59-11/6/2015
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc. č. 710/5 o vým. cca 30 m2 v obci a k.ú.
Telč dle přílohy podání 11/6/2015 panu X X X X X X X X X X X X za cenu 250 Kč/m2.
Hlasování:14 pro, 4 proti, 2 se zdrželi

12) Směna pozemků v k.ú. Studnice u Telče - žadatel Miloš Novák
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.10.-uzavřít směnnou smlouvu dle UZ 60-12/6/2015-X X X X X X X X X
X , Studnice

UZ 60-12/6/2015
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví města Telče p.č. st. 93 o vým. 20 m2 ,
p.č.477/4 o vým. 19 m2, p.č. 639/6 o vým. 132 m2 vše v obci Telč a k.ú. Studnice u Telče za pozemky
ve vlastnictví X X X X X X X X X X X , Telč - Studnice čp. 16 a to p.č. 700 o vým. 39 m2, a p.č. 701 o
vým. 20 m2 , vše v obci Telč a k.ú. Studnice u Telče. X X X X X X X X X X je dále povinen uhradit
doplatek rozdílu ve výměrách směňovaných nemovitostí ve výši 11 200 Kč + 1 000 Kč za správní
poplatek za vklad do katastru nemovitostí do 15 dnů po vkladu smlouvy na účet města Telče.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

13) Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 281/17 v obci a k.ú. Telč
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO



Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.10.-uzavřít kupní smlouvu dle UZ 61-13/6/2015-X X X X X X X X X X X

UZ 61-13/6/2015
Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 281/17 ostatní plocha o vým.10 m2 od
paní X X X X X X X X X X X (Družstevní 480, Telč) za cenu 2500 Kč.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel

14) Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě na prodej domu č.p. 388 v Telči-Štěpnici
Předkladatel: Z pověření RM - Ing Lenka Komůrková

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.10.-dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle UZ
62-14/6/2015-X X X X X X X X X X X

UZ 62-14/6/2015
Zastupitelstvo  města  schvaluje  uzavření  dohody  o  zrušení  smlouvy  o  budoucí  smlouvě  kupní
uzavřené dne 19.12.2014 s paní X X X X X X X X X X X X na prodej domu č.p. 388 v Telči-Štěpnici dle
přílohy podání 14/6/2015.
Hlasování: 17 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval

15) Odkup podílu na pozemcích p.č. st. 2389/1 a p.č. 7150/18 v k.ú. Telč - lokalita u rybníka
Roštejna (okal)
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková

tajemník – doplnil, že je do ceny započítán dvakrát správní poplatek, pokud uzavřeme jednu kupní
smlouvu, bude se platit správní poplatek jeden

J. Pykal, zastupitel – dotázal se, jak se při odkupu postupuje? Vznikají nám náklady, budou všechny
promítnuty do kupní ceny?

starosta – předpokládá se, že budou, nechali jsme zpracovat znalecký posudek, cena budovy se však
devalvuje, pokud stojí na cizích pozemcích, měli bychom posudek zaktualizovat po dořešení odkupů
pozemků

- případný budoucí prodej předmětných nemovitostí bude znovu schvalovat zastupitelstvo

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.10.-uzavřít kupní smlouvu dle UZ 63-15/6/2015-X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X

UZ 63-15/6/2015
Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemcích parc.č. st. 2389/1
zastavená plocha a nádvoří o výměře 92 m2 a parc.č. 7150/18 ostatní plocha o výměře 446 m2 v obci
a k.ú. Telč, a to v rozsahu ideální 1/3 od paní X X X X X X X X X X X X X X X X X X (Loosova 972/8,
Praha) a v rozsahu ideální 1/9 od paní X X X X X X X X X X (Žateckých 1082/9, Praha) za podmínek
dle textové části podání 15/6/2015.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel

16) Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a MPZ



Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková

M. Vystrčil, zastupitel – dotázal se, zde není potřeba schvalovat každou smlouvu s každým příjemcem?

tajemník  –  domnívá  se,  že  by  měl  být  schválený  text  smlouvy,  v  budoucnu  by  rada  nebo
zastupitelstvo schvalovalo jen výši dotace

starosta – konstatoval, že co právník, to jiný názor, má obavy z první kontroly, která může říct, že je
návrh smlouvy špatný

M.  Novák,  zastupitel  –  zastupitelstvo  tedy  schválí  návrh  „bianko“  smlouvy,  poté  se  s  každým
příjemcem bude podepisovat smlouva a tu už nemusí nikdo schvalovat?

tajemník – usnesením zastupitelstva se schválí veřejnoprávní smlouva, jednotliví příjemci a výše
jejich dotace, tím je to vyřešeno, do budoucna je potřeba zjistit, zda je tento náš názor správný a
stačí jen schvalovat výši dotace jednotlivým žadatelům

starosta - tímto usnesením je schválena smlouva i částka?

tajemník – ano

M. Vystrčil,  zastupitel  –  my pouze schvalujeme vzor,  ale neschvalujeme smlouvy s  konkrétními
osobami

starosta – myslí si,  že by bylo potřeba doplnit druhou část, která schvaluje uzavření smlouvy s
příjemci

P. Macků, zastupitel – pokud někdo nedisponuje dostatečným množstvím finančních prostředků, proč
by měl dostávat finance na účet, když na to nemá?

L. Komůrková, vedoucí FO – žadatel dá např. svých 30 tisíc Kč, ale nemá na předfinancování dotace,
my mu můžeme dát peníze, pokud se zaručí, že je vrátí

M. Vystrčil, zastupitel – ve smlouvě o poskytnutí dotace se objevuje smlouva i návrh smlouvy, mělo
by být sjednoceno

tajemník – v článku 4 je uveden návrh smlouvy, tím je myšlen návrh této smlouvy podepsaný jednou
smluvní stranou a tento návrh smlouvy je odeslán druhé smluvní straně, která má lhůtu 30 dnů na
přijetí, přijetím návrhu je smlouva uzavřena, formulace smlouvy je v pořádku

P. Podsedník, zastupitel – myslí si, že je text smlouvy příliš komplikovaný, měli bychom schválit dvě
části usnesení, jedna část se má týkat samotného textu smlouvy, dále bychom měli schválit seznam
žadatelů

- myslí si, že návrh smlouvy na 30 kalendářní dnů je nesmysl, druhá strana nebude moct smlouvu
podepsat například z důvodu nemoci a smlouva padne, jak se bude řešit dál?

starosta – termínovat podpis je nutné. Pokud by žadatel v termínu dotaci nepřijal, je ještě šance ji
posunout někomu dalšímu. Když by se to nestihlo, město by muselo dotaci vrátit.

M. Vystrčil, zastupitel – v článku 4 se objevuje smlouva i návrh smlouvy, logicky si protiřečí, je



myšleno, že je smlouva využitelná 30 dní?

P. Podsedník, zastupitel – souhlasí s panem Vystrčilem, navrhuje sloučit oba odstavce článku 4,
pokud nebude návrh smlouvy akceptován do 30 dnů, smlouva nevznikne

tajemník – souhlasí

B.  Burian,  zastupitel  –  domnívá se,  že nemá tato rozprava probíhat na zastupitelstvu,  mělo by
proběhnout jednání, kde by se celá smlouva probrala

- pan Podsedník říká, že je název správný a má být zachován, formulace se však k názvu nehodí

- navrhuje změnit formulaci v tomto bodě na dobu platnosti na 30 kalendářních dnů od doručení,
když bude žadatel nemocný, návrh smlouvy nepřevezme a doba platnosti nezačne plynout

P. Podsedník, zastupitel - navrhl nové znění článku 4, Pokud tento návrh smlouvy nebude příjemcem
akceptován a podepsán do 30 kalendářních dnů od jeho doručení, smlouva nevznikne

starosta – doplnil, že tento vzor smlouvy je stažený z internetových stránek Ministerstva pro místní
rozvoj, my ji máme pouze doplnit, dopsat iniciály a poslat zpět

Úkol: Lenka Komůrková - T/30.9.-uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle UZ 64-16/6/2015-dotace z
Programu regenerace MPR a MPZ, zajistit zveřejnění smluv nad 50 tis. Kč na úřední desce

UZ 64-16/6/2015
Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z Programu regenerace
MPR a MPZ dle upravené přílohy podání 16/6/2015.
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z Programu
regenerace MPR a MPZ s příjemci dle přílohy podání 16/6/2015.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 2 se zdrželo

17) Rozpočtové opatření – zajištění financování projektu „Bezbariérové úpravy chodníku
podél I/23_ul. Třebíčská, Myslibořská“
Předkladatel: Z pověření RM - Bc. Vladimír Švec

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.10.-RO dle UZ 65-17/6/2015- financování akce „Bezbariérové úpravy
chodníku podél I/23_ul. Třebíčská, Myslibořská (část chodníky)

UZ 65-17/6/2015
Zastupitelstvo města schvaluje provedení rozpočtového opatření ve výši 819 tis. Kč přesunem částky
819 tis. Kč z par. 6409/5901 (rezerva) do par. 2212/6121 na zajištění financování akce „Bezbariérové
úpravy chodníku podél I/23_ul. Třebíčská, Myslibořská (část chodníky).
Zastupitelstvo města schvaluje provedení rozpočtového opatření ve výši 469 tis. Kč přesunem částky
469 tis. Kč z par. 6409/5901 (rezerva) do par. 3631/6121 na zajištění financování akce „Bezbariérové
úpravy chodníku podél I/23_ul. Třebíčská, Myslibořská (část veřejné osvětlení).
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel

18) Rozpočtové opatření – zajištění financování projektů podpořených z Operačního
programu životní prostředí.



Předkladatel: Z pověření RM - Bc. Vladimír Švec, vedoucí ORÚP

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.10.-RO dle UZ 66-18/6/2015- zajištění vlastního podílu projektů
„Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence“ a „Zkvalitnění nakládání s
bioodpady v Telči“

UZ 66-18/6/2015
Zastupitelstvo města schvaluje provedení rozpočtového opatření ve výši 300 tis. Kč přesunem částky
300 tis.  Kč z par. 6409/5901 (rezerva) do par. 3722/xxxx na zajištění vlastního podílu projektů
„Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči  a jejich evidence“ a „Zkvalitnění nakládání s
bioodpady v Telči“ podpořených z Operačního programu Životní prostředí.
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění akcí „Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a
jejich evidence“ a „Zkvalitnění nakládání s bioodpady v Telči“ do Fondů projektů a využít finanční
prostředky v rámci Fondu projektu pro jejich předfinancování.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel

19) Poskytnutí zápůjčky pro dobrovolný svazek obcí Oběhové hospodářství Renesance
Předkladatel: Z pověření RM - Bc. Vladimír Švec

M. Vystrčil, zastupitel- dotázal se, proč poskytuje zápůjčku pouze město Telč, když je ve svazku
zapojeno více obcí?

starosta – svazek teprve vzniká, obce si těžko sáhnou na finanční prostředky, všechna zastupitelstva
všech obcí by musela projednat poskytnutí finančních prostředků, zápůjčka je za standardní úrok,
město Telč tím nic neporuší a pomůže svazku

M. Vystrčil, zastupitel- poskytnutí zápůjčky musí i tak schválit všechny obce

místostarosta – konstatoval, že se jedná o dobrovolný svazek založený obcemi, město Telč je největší,
jedna z podmínek založení svazku byla, že bude svazek odpadové hospodářství řešit sám

tajemník – založení svazku se schvalovalo na minulém zasedání zastupitelstva, kdo bude zápůjčku
schvalovat za svazek je věc jeho vnitřních právních poměrů, řeší to jeho stanovy

starosta – všechny svazky mají své stanovy, v nichž je zakotveno jak stanovy změnit, jak si vzít úvěr
atd.. Ve většině svazků, kde je Telč zastoupena, jsou ze stanov tyto záležitosti v kompetenci jejich
nejvyšších  orgánů,  tedy  členských  schůzí  nebo  valných  hromad  a  nikdy  se  neprojednávaly  v
zastupitelstvech členských obcí. Pokud se jedná o svazky, které mají desítky členů, bylo by to i
komplikované a neschválením v jedné obci by hrozil třeba i zánik svazku.

-  myslí  si,  že se pohybujeme v takovém právním prostředí,  že cokoliv uděláme, může kdokoliv
napadnout. A ani výklady zákonodárců či ministerstev nejsou bohužel jednoznačné.

J. Pykal, zastupitel – dodal, že není pravda, že vstup do svazku nebude ostatní obce nic stát, všechny
obce musí zaplatit členský příspěvek, ve svazku je 8,5 tisíce obyvatel, z toho je 5 tisíc Telč, jsme rádi,
že se do svazku připojili i ostatní obce a nechceme je vyděsit dalšími finančními prostředky

tajemník – doplnil, že o poskytnutí zápůjčky rozhoduje představenstvo svazku



Úkol: Lenka Komůrková - T/15.10.-uzavřít smlouvu o zápůjčce dle UZ 67-19/6/2015- zápůjčka ve výši
450 000,-Kč dobrovolnému svazku Oběhové hospodářství Renesance

Úkol: Vladimír Švec - T/15.10.-uzavřít smlouvu o zápůjčce dle UZ 67-19/6/2015- zápůjčka ve výši 450
000,-Kč dobrovolnému svazku Oběhové hospodářství Renesance

UZ 67-19/6/2015
Zastupitelstvo města schvaluje na zajištění financování projektové dokumentace a žádosti o dotaci
pro projekt vybudování odpadového centra regionu Telčsko poskytnutí peněžité zápůjčky z rezervy
města ve výši 450 000,-Kč dobrovolnému svazku Oběhové hospodářství Renesance,nám. Zachariáše
z Hradce 4,  588 56 Telč,  s  lhůtou splatnosti  do 31.12.2017 s  tím,  že úroková sazba za dobu
poskytnutí se v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 271/2008 stanovuje ve výši 1,52 % p. a..
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel

20) Schválení určeného zastupitele, který bude s pořizovatelem spolupracovat při přípravě
zprávy o uplatňování Územního plánu Telč.
Předkladatel: Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

Bez rozpravy.

UZ 68-20/6/2015
Zastupitelstvo města schvaluje pana Pavla Komína jako zastupitele,  který bude s pořizovatelem
spolupracovat při přípravě zprávy o uplatňování Územního plánu Telč.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel

21) Jednací řád zastupitelstva města
Předkladatel: Z pověření rady města Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

M. Novák, zastupitel – měl připomínky k pravopisným chybám v textu

M. Vystrčil, zastupitel – myslí si, že není správné, že se hlasuje o podaných protinávrzích v opačném
pořadí, než byly podány, kdo se připravuje, má připraveny protinávrhy, kdo bude nejméně připraven,
hlasuje jako poslední, to není správné

tajemník – dodal, že se jedná o věc názoru, pan Pykal vysvětloval, proč je lepší původní znění

J. Pykal, zastupitel – také si myslí, že je to věc názoru, můžeme o pořadí hlasovat

-  dotázal  se  pana tajemníka,  proč  se  měnila  lhůta  60 dnů po doručení  zařazení  do  programu
zastupitelstva a projednání žádosti týkající se samostatné působnosti obce na 90 dnů? Je nějaká
praxe, že by občan posílal podání do zasedání zastupitelstva?

tajemník – nepamatuje si, že by k takovému případu došlo, ale jednací řád zastupitelstva města se
připravuje do budoucna a nelze vyloučit, že k tomu nedojde, myslí si, že není důvod dávat jinou lhůtu
než je uvedena v zákoně

J. Pykal, zastupitel – u článku 8 „Organizačně technické záležitosti“ navrhoval doplnit archivaci

tajemník – dodal, že není žádný důvod nedoplnit dle návrhu pana Jiřího Pykala

P.  Podsedník,  zastupitel  –  reaguje  na  připomínku  pana  Vystrčila,  ohledně  pořadí  hlasování  o



podaných protinávrzích,  pokud se  bude hlasovat  v  opačném pořadí,  může se  stát,  že  se  bude
protinávrh týkat něčeho jiného, než byl původní návrh, také si myslí, že je potřeba hlasovat v pořadí,
ve kterém jsou protinávrhy podávány

starosta – také souhlasí, ale nikdy se nesetkal s tím, že by se sešlo velké množství protinávrhů

tajemník – dodal, že je možné pořadí změnit, pokud je to většinová vůle zastupitelů

J. Pykal, zastupitel – je spíše pro hlasování v opačném pořadí, myslí si, že se takto při hlasování
někam dobereme, souhlasí ale i s panem Vystrčilem, pokud by chtěl někdo hlasování zneužít, bylo
lepší hlasování v pořadí, jak byly protinávrhy podány

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu zastupitele Petra Podsedníka v článku 6 odst. 3-„Pokud byl k
některému bodu jednání podán návrh a protinávrhy, hlasuje se o podaných protinávrzích v pořadí,
jak byly podány.“

- poté nechal starosta hlasovat o návrhu jednacího řádu upraveného o připomínky zastupitelů Miloše
Nováka, Jiřího Pykala a Petra Podsedníka

Úkol: Pavel Soukop - T/ihned-vydat nový jednací řád ZM dle UZ 69,70-21/6/2015

UZ 69-21/6/2015
Zastupitelstvo města schvaluje změnu článku 6 odst. 3 návrhu jednacího řádu zastupitelstva města
dle protinávrhu zastupitele Petra Podsedníka.
Hlasování: 13 pro, 3 proti, 4 se zdržel

UZ 70-21/6/2015
Zastupitelstvo  města  schvaluje  jednací  řád  zastupitelstva  města  dle  upravené  přílohy  podání
21/6/2015.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel

22) Ceny města Telče za rok 2015
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města

Bez rozpravy.

Úkol: Roman Fabeš - T/19.10. - předání Ceny města dle UZ 70-22/6/2015

UZ 71-22/6/2015
Zastupitelstvo města schvaluje udělení Ceny města Telče za rok 2015
Jakubu  Cahovi  -  za  reprezentaci  města  a  zisk  bronzové  medaile  na  Světových  policejních  a
hasičských hrách 2015
Jiřímu Koubíkovi - (in memoriam) - za propagaci města a dlouholetou nezištnou péči o hodiny na věži
Sv. Ducha
Josefu Macků - za dlouholetou aktivní práci při výchově mladých včelařů na regionální i celostátní
úrovni
Jiřímu Plachému - za osobní podíl na rozvoji volnočasových aktivit v Telči
RNDr.  Jaromíru  Ruxovi  CSc.  -  za  osobní  přínos  na  vzniku  a  rozvíjení  partnerských  vztahů  s
Waidhofenem an der Thaya a na rozvoji cestovního ruchu v regionu.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel



23) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní uzávěrka Svazu
vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2014

Předkladatel: Z pověření RM-Mgr. Roman Fabeš, starosta města

M. Vystrčil, zastupitel – podotkl, že příjmy jsou naplánované ve výši 76 mil. Kč, skutečnost však byla
přes 200 mil. Kč, výdaje byly způsobeny mimořádnou situací?

- dále podotkl, že formulace auditora se netýká pouze rizik plynoucích z vystoupení Jihlavy, jak říkal
pan starosta, skutečnost vedení soudních sporů není v závěrečné zprávě dostatečně uvedena

starosta – co se týče rozpočtu, ve výsledku hospodaření jsou příjmy navýšeny o investiční dotace a o
podíl  na nerozděleném zisku VAS z minulých let.  Výdaje vzrostly oproti  rozpočtu díky nutnosti
zaplatit Jihlavě na základě rozhodnutí Krajského úřadu více než 130 milionů korun. Tyto peníze by
nyní po zrušení rozhodnutí KÚ Ministerstvem vnitra měla Jihlava vrátit, ale reálně to asi skončí u
soudu. I město Telč má takto rozpočet nastavený

- auditor a daňový poradce měli různé názory na vedení účetní evidence v souvislosti s vystoupením
Jihlavy, spíše ale šlo o úpravu některých formulací, výslednou zprávu jsem podepsal bez námitek

Úkol: Roman Fabeš - T/15.10.-informovat svazek dle UZ 71-23/6/2015- Závěrečný účet, Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření a účetní uzávěrka Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok
2014

UZ 72-23/6/2015
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet,  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
účetní uzávěrku Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2014.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 2 se zdrželo

24) Rozprava
starosta – poděkoval panu Vystrčilovi za pomoc s kauzou rušení finančních úřadů, jeho vystoupení v
Senátu zvedlo vlnu odporu proti rušení finančních úřadů

- oznámil, že jednal s krajským ředitelem panem Vydrářem, ten potvrdil, že se finanční úřad rušit
nebude, bude přemístěn do Lannerova domu, úřední dny finančního úřadu budou v pondělí a ve
středu, změnu fungování by žadatelé neměli pocítit

- toto už dříve potvrdil při jednání i ministr financí Andrej Babiš, požádal zastupitele o informaci,
pokud by se tak nestávalo a úřad by něco nevyřídil

- informoval o rušení pokladen na všech finančních úřadech mimo okresní města, platit bude možné
pomocí složenek, musí ale proběhnout výběrové řízení, kde se budou složenky platit

- informoval o schůzce s panem Kaválkem, krajským ředitelem katastrálního úřadu, požádal ho o
zachování služeb katastrálního úřadu v podobné formě jako finanční úřad, navrhl jeho přemístění do
Lannerova domu

V. Švec, vedoucí ORÚP – informoval o zateplování MŠ Nerudova, firmě WEBEL byla vypovězena
smlouva, proběhlo nové výběrové řízení,  stavba byla předána nové firmě Korint Dačice, většina
budovy je nyní zateplena, stavba by měla být předána v polovině října



- informoval o zateplení Domu s pečovatelskou službou v Telči, zateplení prováděla firma Karnet,
tento týden by se stavba měla přebírat

- doplnil, že stavební práce na novém zimním stadionu probíhají podle harmonogramu, platí termín
dokončení prací v polovině prosince

starosta – poděkoval všem zastupitelům, kteří se zúčastnili dne 19. srpna semináře v Domově pro
seniory ve Ždírci

- informoval o rušení autobusové linky provozovaných panem Čechem mezi Telčí a Jihlavou, požádal
školy o dopady tohoto zrušení, předpokládá jednání se společností ICOM transport a.s. ohledně
jízdních řádů

- informoval o jednání ohledně budoucnosti silnice I/23, mělo by dojít k aktualizaci studií k této silnici,
úkoly k řešení stavu této silnice vyplývají z nově schválené Politiky územního rozvoje ČR

- informoval o příštím zasedání zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 26. října

L. Švarcová, zastupitelka – dotázala se, zda je možné zkontrolovat rampu u kolejí za Výkupem, je zde
nepořádek, scházejí se zde děti po vyučování a konzumují zde alkohol

J. Liška, zastupitel – konstatoval, že se o problému dozvěděl těsně před prázdninami, pokud se i teď
po prázdninách bude opakovat, bude řešit

místostarosta – informoval o schůzkách s občany, které bude zajišťovat svazek Oběhové hospodářství
Renesance, které proběhnou v září v Telči, na schůzkách bude přítomen pan Hlavenka, pan Pykal,
pracovníci Energetické agentury z Jihlavy, občanům chceme vysvětlit, o co jde

M. Vystrčil, zastupitel – na minulém zasedání zastupitelstva měl připomínky ke stanovám svazku
Oběhového hospodářství Renesance, dělá se něco s novým zněním stanov?

- myslí si, že měla být k bodu 19) předložena smlouva o zápůjčce

- kritizoval současný stav kruhového objezdu v Telči u Ulického rybníku, požádal o řešení náměstka
hejtmana Joukla

starosta – tento kruhový objezd a řadu dalších závad už řeší odbor rozvoje a územního plánování s
odborem dopravy KÚ

M. Vystrčil, zastupitel – dotázal se Služeb Telč, proč nevybírali parkovné za zaparkovaná auta na
náměstí, auta měla možná zaplacené parkování přes den, ale přes noc tu parkovalo spoustu aut a
zaplaceno nebylo

R. Bock, jednatel – odpověděl, že zkoušeli zavést stálou obsluhu placeného parkoviště, bohužel je zde
zaparkováno spoustu aut s rezidentskými kartami, s těmi nemůžeme nic dělat, noční dohled nemáme,
přes den kontroluje dozorce od parkoviště u bývalého Motorpalu, neví, jak problému úplně zamezit

M. Vystrčil, zastupitel – nemá na mysli rezidentská auta, myslí auta stojící na placeném parkovišti,
aniž by měli zaplaceno parkovné, technické služby zde nikdy nepotkal

R. Bock, jednatel – nemá k tomu co dál dodat



J. Remeš, zastupitel – upozornil, že starší občan Telče ruší veřejný pořádek v ulici Štěpnická, dotázal
se, zda se dá nějakým způsobem řešit?

V. Drexler,  vedoucí sociálního odboru – dodal,  že takový problém už v minulosti  řešil,  v tomto
případě byl  dotyčný zbaven svéprávnosti,  může se zeptat  metodika na kraji  a  poté dát  zprávu
zastupitelům

starosta – ví, o kterého občana se jedná, má vlastní rodinu, problém by měla v první řadě řešit rodina

J. Pykal, zastupitel – dotázal se, zda bude nabíhat při nesplnění termínu při výstavbě nového zimního
stadionu firmě penále?

starosta – firma garantuje termín dokončení prací v polovině prosince termínu ze smlouvy, penále je
v koncesní smlouvě zakotveno a při nedodržení termínu by bylo uplatněno

S. Vyvadil, zastupitel – stěžoval si na parkování v Telči, u střediska vybírají policisté pokuty od
místních, místo toho, aby pokutovali na náměstí

- upozornil na nepořádek u starého Motorpalu, v blízkosti se nachází dětské hřiště, povalují se zde
střepy

V. Drexler, vedoucí sociálního odboru – ohledně místa u starého Motorpalu mluvil s panem Pavlíkem,
vedoucím obvodního oddělení Policie, na místě se pravidelně každý pátek schází nezletilí, popíjí zde
a dělají nepořádek, když však zjistí, že sem policie jezdí, najdou si místo jiné a scházejí se jinde

P. Podsedník, zastupitel – dotázal se, zda máme nějaké výstupy ohledně přestavby bývalého zimního
stadionu?

V. Švec, vedoucí ORÚP – ano, proběhla anketa mezi občany, na základě ankety bylo na městský úřad
doručeno 18 návrhů, z toho 9 občanů požaduje nové parkoviště, zbytek park, zeleň, skatepark atd.

- proběhla jednání s Akademií věd ČR, ve spolupráci s panem Drdáckým nabídli vypracování studie,
která se bude projednávat s veřejností

starosta –  díky pomoci  Centra Excelence Telč by mělo vzniknout zadání  pro studii,  to chceme
následně  projednat  i  s  lidmi,  kteří  na  úřad  poslali  podněty,  mimo  jiné  se  zvážuje  i  možnost
podzemního parkoviště,

místostarosta – dodal, že bychom mohli pozvat studenty z ČVUT, projekty bychom měli zpracované
zadarmo

starosta – dodal, že se uvažuje i o zbourání budov, které byly součástí stadionu, jsou ve špatném
technickém stavu, prostor by se tak mohl propojit se sportovním areálem




