
Zápis
z 1. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 24.10.2022

Přítomni: členové zastupitelstva města
Bedřich Burian, Bc. Michaela Čeřovská, Pavel Dvořák, Mgr. Hana Hajnová, Jindřich
Kaupa, Mgr. Milena Kopečná, Ing. Radek Kříž, Mgr. Jiří Liška, Bc. Martin Navrátil, Aleš
Němeček, Mgr. Zdeňka Remešová, Mgr. Ludmila Švarcová, RNDr. Miloš Vystrčil,
Stanislav Vyvadil

1) Zahájení
1.1 Uvítání přítomných, představení předsedajícího (z pověření starosty tajemník MěÚ)
1.2 Informace o ověření počtu přítomných členů ZM vč. jejich mandátu - (předsedající - až
do bodu 8, dále starosta města)
1.3 Oznámení, že zasedání zastupitelstva města je schopno se usnášet
1.4 Určení ověřovatelů zápisu
1.1 Uvítání přítomných, představení předsedajícího (z pověření starosty tajemník MěÚ)

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva města při prezenci předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva města podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.

Z pověření dosavadního starosty města Mgr. Vladimíra Brtníka uvítal přítomné tajemník městského
úřadu Mgr. Pavel Soukop. Oznámil, že ustavující zasedání svolal dosavadní starosta tak, aby se
konalo  do 15 dnů ode dne uplynutí  lhůty  pro  podání  návrhu soudu na neplatnost  voleb nebo
neplatnost hlasování. V této lhůtě nebyl podán Krajskému soudu v Brně návrh na neplatnost voleb
nebo hlasování.

Informoval, že se zasedání zastupitelstva města bude řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích
a  Jednacím  řádem  zastupitelstva  města  Telče,  zapisovatelkami  dnešního  jednání  jmenoval
zaměstnankyně  města  Terezii  Veselou,  Jitku  Šmachovou  a  Ivu  Slatinskou  a  dále  předal  slovo
dosavadnímu starostovi Mgr. Vladimíru Brtníkovi, který dle § 91 zákona o obcích vedl zasedání
zastupitelstva až do zvolení nového starosty.

1.2 Informace o ověření počtu přítomných členů ZM vč. jejich mandátu - (předsedající – až
do bodu 8, dále starosta města)

Předsedající Mgr. Vladimír Brtník a tajemník městského úřadu jako zástupce registračního úřadu
poté ověřili  mandáty členů zastupitelstva města tak, že všichni postupně předložili  osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva a platný průkaz totožnosti.

1.3 Oznámení, že zasedání zastupitelstva města je schopno se usnášet

Předsedající Mgr. Vladimír Brtník oznámil, že dle ověření je přítomno 21 členů zastupitelstva města
a zastupitelstvo je schopno se usnášet.

1.4 Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající Mgr. Vladimír Brtník navrhl určit ověřovatele zápisu Mgr. Romana Fabeše st. a pana
Bedřicha Buriana.



Jiný návrh nebyl podán.

UZ 1-1/1/2022
Zastupitelstvo města určilo ověřovatele zápisu Mgr. Romana Fabeše st. a Bedřicha Buriana.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel

2) Složení slibu členů zastupitelstva města
Předsedající Mgr. Vladimír Brtník v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval
přítomné členy zastupitelstva města ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil
přítomné členy zastupitelstva města, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu dle ustanovení § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, v platném znění.
Složení slibu proběhlo tak, že tajemník městského úřadu přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích a poté vyzval předsedající každého člena zastupitelstva města, aby předstoupil do čela sálu,
obrátil se čelem k veřejnosti a pronesl slovo „slibuji“.

Složení slibu potvrdil každý člen zastupitelstva města svým podpisem na společné listině (příloha
zápisu).

Žádný člen zastupitelstva města neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3) Schválení pořizování přenosů ze zasedání ZM ve volebním období 2022-2026
Předsedající Mgr. Vladimír Brtník přednesl návrh na schválení pořizování přenosů ze zasedání ZM.

Nikdo neměl jiný návrh.

UZ 2-3/1/2022
Zastupitelstvo města schvaluje na základně platného Jednacího řádu zastupitelstva města pořizování
přímých  obrazových  přenosů  a  zpřístupnění  archivovaných  záznamů ze  zasedání  zastupitelstva
města pro veřejnost pro volebního období 2022 – 2026 s účinností od dnešního dne.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel

4) Schválení programu
Po složení slibu navrhl předsedající Mgr. Vladimír Brtník schválit program ustavujícího zasedání dle
předloženého programu na tomto zasedání. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
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5. Určení funkcí, pro které budou členové ZM uvolněni
6. Určení počtu místostarostů
7. Stanovení počtu členů RM
8. Volba starosty
9. Volba místostarosty, příp. místostarostů



10. Volba dalších členů rady města
11. Zřízení finančního a kontrolního výboru
12. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva města
13. Rozprava
14. Závěr zasedání

UZ 3-4/1/2022
Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

5) Určení funkcí, pro které budou členové ZM uvolněni
Předsedající Mgr. Vladimír Brtník navrhl, aby pro volební období 2022-2026 byl člen zastupitelstva
města uvolněn pro funkci starosty.

Nikdo neměl jiný návrh.

UZ 4-5/1/2022
Zastupitelstvo města určuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, že pro volební období 2022-2026 bude pro funkci starosty
člen zastupitelstva města uvolněn.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

6) Určení počtu místostarostů
Předsedající Mgr. Vladimír Brtník seznámil zastupitele s článkem 6 jednacího řádu zastupitelstva
města Telč. Poté navrhl, aby byli zvoleni dva místostarostové a dotázal se, zda má někdo jiný návrh.

Nikdo neměl jiný návrh.

UZ 5-6/1/2022
Zastupitelstvo města schvaluje pro volební období 2022-2026 zvolení dvou místostarostů.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel

7) Stanovení počtu členů RM
Tajemník městského úřadu seznámil zastupitele se zněním § 99 zákona o obcích. V případě města
Telče může být počet členů rady města 5 nebo 7.

Předsedající Mgr. Vladimír Brtník navrhl, aby rada města měla ve volebním období 2022-2026 sedm
členů.

Nikdo neměl jiný návrh.

UZ 6-7/1/2022
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že ve volebním období 2022-2026 bude mít rada
města 7 členů.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

8) Volba starosty
Předsedající Mgr. Vladimír Brtník konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo města jinak, probíhá
volba veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo města.



Předsedající navrhl pro volbu starosty, místostarostů a dalších členů rady města tajné hlasování dle
volebního řádu, který byl přílohou pozvánky.

Nikdo neměl jiný návrh.

Tajemník městského úřadu seznámil členy zastupitelstva města s návrhem volebního řádu.

Proti návrhu volebního řádu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Předsedající Mgr. Vladimír Brtník v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 jednacího řádu navrhl tři
skrutátory Mgr. Ludmilu Švarcovou, Jindřicha Kaupu a Bedřicha Buriana.

Nikdo neměl jiný návrh.

Předsedající Mgr. Vladimír Brtník vyzval členy zastupitelstva města k podávání návrhů kandidátů na
funkci starosty.

Ing. Jan Marek navrhl za ODS kandidáta na starostu Mgr. Vladimíra Brtníka.

Mgr. Vladimír Brtník poděkoval a kandidaturu přijal.

Výsledek volby:
- viz protokol o volbě, který je přílohou zápisu a na zasedání zastupitelstva jej přečetl nejstarší
skrutátor Jindřich Kaupa

Mgr. Vladimír Brtník získal 19 hlasů, 2 hlasy byly neplatné.

Mgr. Vladimír Brtník byl zvolen starostou města.

UZ 7-8/1/2022
Zastupitelstvo města schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarostů a dalších členů rady města
dle předloženého návrhu.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 8-8/1/2022
Zastupitelstvo města zvolilo skrutátory pro tajný způsob volby starosty, místostarostů a dalších členů
rady města Mgr. Ludmilu Švarcovou, Bedřicha Buriana a Jindřicha Kaupu.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

UZ 9-8/1/2022
Zastupitelstvo  města  zvolilo  Mgr.  Vladimíra  Brtníka  starostou  města  Telče  pro  volební  období
2022-2026.
Hlasování: 19 pro, 2 neplatné hlasy

9) Volba místostarosty, příp. místostarostů
Jednání vedl nově zvolený starosta Mgr. Vladimír Brtník, který poděkoval zastupitelům za důvěru.

Starosta vyzval členy zastupitelstva města k podávání návrhů kandidátů na funkci místostarosty.

Mgr. Hana Hajnová navrhla na funkci místostarosty Ing. Jiřího Pykala.



Mgr. Ludmila Švarcová navrhla na funkci místostarosty pana Pavla Komína.

Ing. Jiří Pykal i pan Pavel Komín kandidaturu na funkci místostarosty města přijali.

Výsledek volby:
- viz protokol o volbě, který je přílohou zápisu a na zasedání zastupitelstva jej přečetl nejstarší
skrutátor Jindřich Kaupa.

Ing. Jiří Pykal získal 19 hlasů, 2 hlasy jsou neplatné.

Pavel Komín získal 19 hlasů, 2 hlasy jsou neplatné.

Ing. Jiří Pykal a Pavel Komín byli zvoleni místostarosty města.

Oba dva poděkovali občanům za zvolení do zastupitelstva a zastupitelům za důvěru.

Starosta informoval,  že je ještě potřeba zvolit  zastupujícího místostarostu v době nepřítomnosti
starosty, je to dle § 72 odst. 6 a § 81a odst. 1 zákona o obcích. Navrhuje proto, aby byl zastupujícím
místostarostou do 31. 10. 2024 zvolen pan Pavel Komín a od 1. 11. 2024 po zbytek volebního období
to bude Ing. Jiří Pykal.

Nikdo neměl jiný návrh.

UZ 10-9/1/2022
Zastupitelstvo města zvolilo Ing. Jiřího Pykala a Pavla Komína místostarosty města Telče pro volební
období 2022-2026.
Hlasování: 19 pro, 2 neplatné hlasy

UZ 11-9/1/2022
Zastupitelstvo  města  určuje,  že  místostarostou,  který  bude  zastupovat  starostu  v  době  jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci dle § 72 odst. 6 a § 81 odst. 1 obecního
zřízení, bude do 31. 10. 2024 místostarosta Pavel Komín a od 1. 11. 2024 po zbytek funkčního období
místostarosta Ing. Jiří Pykal.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 3 se zdrželi

10) Volba dalších členů rady města
Starosta vyzval členy zastupitelstva města k podávání návrhů kandidátů na funkci člena rady města.
Připomenul, že se volí zbývající 4 členové rady města.

Pan Jindřich Kaupa navrhl za Sdružení nezávislých a SNK ED člena rady Mgr. Romana Fabeše st.
Ten s kandidaturou souhlasil.

Bc. Michaela Čeřovská navrhla za ODS člena rady Ing. Jana Marka. Ten kandidaturu přijal.

Bc. Martin Navrátil navrhl za Spoluobčané s podporou starostů člena rady Romana Fabeše ml. Ten
kandidaturu přijal.

Aleš Němeček navrhl za Čas Změny člena rady Bohumila Norka. Ten kandidaturu přijal.

Výsledek volby:
- viz protokol o volbě, který je přílohou zápisu a na zasedání zastupitelstva jej přečetl nejstarší



skrutátor Jindřich Kaupa.

Mgr. Roman Fabeš st. získal 17 hlasů, Ing. Jan Marek získal 19 hlasů, Roman Fabeš ml. získal 17
hlasů, Bohumil Norek získal 18 hlasů.

Členy rady města byli zvoleni Mgr. Roman Fabeš st., Roman Fabeš ml., Ing. Jan Marek a Bohumil
Norek.

UZ 12-10/1/2022
Zastupitelstvo  města  zvolilo  Mgr.  Romana Fabeše st.,  Romana Fabeše ml.,  Ing.  Jana Marka a
Bohumila Norka členy rady města Telče ve volebním období 2022-2026.
Hlasování: viz protokol o volbě členů rady

11) Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předkladatel: Mgr. Vladimír Brtník, dosavadní starosta

Bez rozpravy.

UZ 13-11/1/2022
Zastupitelstvo města zřídilo v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
finanční a kontrolní výbor ve složení:

Finanční výbor:
předseda: Bedřich Burian
členové: Tomáš Jirásek, Michal Doskočil,  Miroslav Brzek, Vojtěch Jančo, Klára Vodičková, Hana
Hajnová

Kontrolní výbor:
předseda: Jindřich Kaupa
členové:  Jan Adámek, Petr Svoboda,  Libor Slatinský,  Martin Navrátil,  Petra Kujínek Polodnová,
Miroslav Kouba

Zastupitelstvo města jmenovalo tajemníkem finančního výboru Ing. Lenku Komůrkovou a tajemníkem
kontrolního výboru Mgr. Pavla Soukopa.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

12) Odměny neuvolněných členů zastupitelstva města
Předkladatel: Z pověření dosavadní rady města Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Bez rozpravy.

UZ 14-12/1/2022
Zastupitelstvo  města  schvaluje  s  účinností  od  24.10.2022  měsíční  odměnu  za  výkon  funkce
neuvolněného místostarosty, neuvolněného člena rady města a neuvolněného člena zastupitelstva
města  v  maximální  částce  dle  přílohy  nařízení  vlády  č.  318/2017  Sb.,  o  výši  odměn  členů
zastupitelstev územních samosprávných celků s tím, že výše těchto odměn se bude automaticky
měnit se změnou tohoto právního předpisu.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel

13) Rozprava
Bez rozpravy.



14) Závěr zasedání
Starosta poděkoval zastupitelům i všem přítomným za účast na ustavujícím zasedání a těší se na
budoucí spolupráci. Informoval, že další zasedání ZM se bude konat 14. listopadu 2022.

Zapsali: Mgr. Pavel Soukop, Iva Slatinská (16:00 – 17:35 hod.)

Mgr. Roman Fabeš , v.r.
ověřovatel

Bedřich Burian , v.r.
ověřovatel

Mgr. Vladimír Brtník, v. r.
starosta města

Pavel Komín, v. r.
místostarosta města

Pro účely zveřejnění upraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů.


