
Zápis
z 14. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 15.02.2021

Přítomni: členové zastupitelstva města
Mgr. Vladimír Brtník, Bedřich Burian, František Čermák, Mgr. Roman Fabeš, Mgr. Hana
Hajnová, RNDr. Eva Janoušková Ph.D., Ing. Tomáš Jirásek, Jindřich Kaupa, Pavel Komín,
Mgr. Milena Kopečná, Mgr. Petra Kujínek Polodnová, Karel Navrátil, Bohumil Norek, Ing.
Jiří Pykal, Mgr. Jiří Remeš, Mgr. Ludmila Švarcová, Jaroslav Švec, Mgr. Helena
Tomíšková, Ing. Petr Vařbuchta, RNDr. Miloš Vystrčil (body 1-10), Stanislav Vyvadil

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno
usnášet
Starosta města přivítal přítomné zastupitele a veřejnost.
Oznámil, že je přítomno 21 členů zastupitelstva.
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

2) Schválení programu jednání ZM
1. Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno usnášet
2. Schválení programu jednání ZM
3. Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
4. Informace o ověření zápisu z 13. zasedání ZM
5. Zpráva o činnosti rady města (52. - 55. schůze)
6. Směna pozemků v obytné zóně Dačická
7.  Vydání  Změny  č.  3  Územního  plánu  Telč  (dále  jen  "Změny  ÚPT")  navazuje  na  rozhodnutí
zastupitelstva města o pořízení Změny ÚPT zkráceným způsobem pořizování dle § 55a stavebního
zákona
8. Projednání návrhů a podnětu na pořízení Změny Územního plánu Telč
9. Vzdání se funkce starosty
10. Volba nového starosty, eventuálně nového člena rady města
11. Rozprava
12. Souhrn přijatých usnesení
13. Závěr

Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
Starosta města navrhl za ověřovatele zápisu paní Mgr. Hanu Hajnovou a pana Ing. Tomáše Jiráska.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 2 se zdrželo

4) Informace o ověření zápisu z 13. zasedání ZM
Tajemník MěÚ informoval, že zápis z 13. zasedání ZM, které se konalo 14. prosince 2020, byl zápis
ověřovateli zápisu Mgr. Vladimírem Brtníkem a panem Bohumilem Norkem ověřen bez připomínek.

5) Zpráva o činnosti rady města (52. - 55. schůze)
J. Pykal, zastupitel – dotázal se na opatření k dopadu nouzového stavu na podnikatele a obyvatele ve
městě. Jejich politický klub byl pro schválení a zároveň navrhovali, aby dostaly o Prázdninách v Telči
prostor mezi stánky další místní restaurace a ne jen ty obvyklé a zda to bude zveřejněno v Telčských
listech



starosta – odpověděl, že prominutí poplatků bylo schváleno ve stejném znění jako v loňském roce a
co se týká stánků, tak to se řeší před létem, kdy se řeší smlouvy o pronájmu míst. V Telčských listech
budou schválená opatření pro podnikatele zveřejněna

L. Švarcová, zastupitelka – dotázala se na finanční dotaci pro ZŠ Masarykova ve výši 90 tisíc korun,
jak probíhá projekt a spolupráce – od X X X X X X X X X X X X X X X na podporu kritického myšlení

K.  Navrátil,  zastupitel  –  odpověděl,  že  byli  k  projektu  přizváni  a  navrženi  Základní  školou  v
Dobroníně, a byli do projektu zvoleni hlasováním. Projekt funguje už druhým rokem, jde o vzdělávání
pedagogů, v projektu je jich zapojeno 8 a pořizují se z peněz i knihy

6) Směna pozemků v obytné zóně Dačická
Předkladatel: Z pověření rady města Ing. Lenka Komůrková, vedoucí finančního odboru

J. Pykal, zastupitel – dotázal se, kolik zbývá směn pozemků v lokalitě a v jakém jsou stádiu

starosta – odpověděl, že zbývá jedna směna, je to v jednání, ale kvůli Covid pandemii zatím nebylo
další jednání o této směně, která by snad měla být předložena na další zasedání. Tato směna se však
týká až 2. etapy

Úkol: Lenka Komůrková - T/28.2. - uzavřít směnnou smlouvu dle UZ 123-6/14/2021 - obytná zóna
Dačická

UZ 123-6/14/2021
Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku parc. č. 2337/3 o výměře 86 m2 s X X X X X X X
X X X X X X X za část  pozemku parc.  č.  2337/4 o stejné výměře,  vše v obci  a k.ú.  Telč dle
geometrického plánu č. 2508-7/2021.
Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku parc. č. 2328/30 o výměře 761 m2 s X X X X X
X X X X X X X X za pozemek parc. č. 2285/3 o výměře 327 m2 a část pozemku parc. č. 2285/1 o
výměře 434 m2, vše v obci a k.ú. Telč dle geometrického plánu č. 2508-7/2021.
Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku parc. č. 2317/2 o výměře 565 m2 s X X X X X X
X  X  X  X  X  X  za  část  pozemku parc.  č.  2316/3  o  stejné  výměře,  vše  v  obci  a  k.ú.  Telč  dle
geometrického plánu č. 2508-7/2021.
Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku parc. č. 2300/2 o výměře 632 m2 s X X X X X X
X X X X X X X X za pozemek parc. č. 2310/5 o výměře 212 m2 a část pozemku parc. č. 2310/4 o
výměře 420 m2, vše v obci a k.ú. Telč dle geometrického plánu č. 2508-7/2021.
Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku parc. č. 2373/3 o výměře 409 m2 s X X X X X X
X  X  X  X  X  X  za  část  pozemku parc.  č.  2373/2  o  stejné  výměře,  vše  v  obci  a  k.ú.  Telč  dle
geometrického plánu č. 2508-7/2021.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

7) Vydání Změny č. 3 Územního plánu Telč (dále jen "Změny ÚPT") navazuje na rozhodnutí
zastupitelstva města o pořízení Změny ÚPT zkráceným způsobem pořizování dle § 55a
stavebního zákona.
Předkladatel: Z pověření RM - Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Bez rozpravy.

Úkol: Vladimír Švec - T/31.3. - splnit usnesení UZ 124-7/14/2021 - vydání změny č. 3. územního plánu

UZ 124-7/14/2021



Zastupitelstvo města vydává v samostatné působnosti Změnu č. 3 Územního plánu Telč podle § 6
odst. 5 písm. c) a v souladu s ustanovením § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, které tvoří přílohu č. 2 podání.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

8) Projednání návrhů a podnětu na pořízení Změny Územního plánu Telč
Předkladatel: Z pověření RM - Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

J. Pykal, zastupitel – přednesl stanovisko za komisi regenerace, která všechny návrhy projednala a
všechny návrhy na pořízení změny územního plánu doporučila zamítnout, kromě podnětu Města
Telče

starosta – doplnil, že se rada města ztotožnila se závěrem komise

H. Hajnová, zastupitelka – navrhla, aby bylo hlasováno samostatně o jednotlivých návrzích na změnu
územního plánu

starosta – uvedl, že lze hlasovat jednotlivě

S. Vyvadil, zastupitel – myslí si, že z Krajského úřadu se nikdo v lokalitě návrhu keltské vesnice nebyl
podívat. Je to místo bývalé skládky směsného odpadu, nyní je to černá skládka. Místo není z dálky
odnikud vidět a navrhovatel by tento prostor nejen zkulturnil, ale i by ho částečně ohlídal, aby lidé
nevozili další odpad. Přikloňuje se tuto změnu schválit

J. Pykal, zastupitel – nyní by mluvil za jejich politické sdružení. U návrhu X X X X X X X X X X X – v
současné době nejsou pro schválení, časem však se budou lokality pro bydlení rozšiřovat a dělat
vyhledávací  studie pro změny územního plánu,  myslí  si,  že to bude i  v  lokalitě,  kde by chtěla
navrhovatelka nyní stavět

- návrh X X X X X X X X X X X – její pozemek je u rybníka Roštejn, toto místo je určeno pro rekreaci a
tak by to mělo zůstat

-  návrh  Záchranné  stanice  –  sdružení  SPT  se  to  líbí,  určitě  by  doporučili  ještě  Krajský  úřad
kontaktovat. Jelikož je žadatel z jejich politického sdružení, plánují se za klub zdržet, ale v duchu s
návrhem souhlasí

- obchodní dům v areálu bývalého uhelného skladu – zde by se měl územní plán striktně dodržet, bez
nějakého závazného dokumentu by mohl navrhovatel od návrhu ustoupit

- podnět města – zde jsou určitě pro schválení, zvlášť pokud by se řešila bytová výstavba. Záleží taky
na rozhodnutí Krajského úřadu, co zde povolí stavět

T. Jirásek, zastupitel – myslí si, že keltská vesnice je zajímavá věc, možná by navrhovatel mohl nápad
představit zastupitelům na semináři. Pak má dotaz na pana Švece ohledně podnětu města, jaký je
záměr s touto lokalitou

V. Švec, vedoucí ORÚP – odpověděl, že záleží, co Krajský úřad povolí. Je v plánu v rámci revitalizace
sídliště rozšířit parkoviště pro místní. Další možností je přemístit obě hřiště, které jsou momentálně
přes silnici, děti musí přecházet silnici a hrozí tam střet s autem. Dále je možné umístění bytových
domů, i když je v sousedství průmyslová výroba. Pokud by se přemístilo hřiště, nabízí se možnost na



jejich místě postavit bytový dům

X X X X X X X X X X , navrhovatelka – nechápe, co životnímu prostředí vadí. Jednota COOP se tam
postavit mohla, navíc stojí na jejích bývalých pozemcích. Navíc firma, která přes její pozemek vede
kabely, žádá o přemístění kabelů, nemá důvod jim to povolit, když město nechce jí povolit změnu

V. Švec, vedoucí ORÚP – odpověděl, že životní prostředí – zemědělský půdní fond tvrdí, že volných
prostor na stavění domů je v Telči dost, tak by se měly zastavět, a ne vyjímat další zemědělskou půdu

starosta – dodal, že časem by tato lokalita mohla být změněna na zastavitelnou, protože se v Telči
realizací zóny Dačická v územním plánu zmenší zastavitelné plochy

X X X X X X X X X X , navrhovatelka – neví teda, co bude s firmou dělat, ale nebude jim ustupovat

starosta – chápe jí, ale myslí si, že je to na posouzení změny celé lokality za sídlištěm Radkovská

X X X X X X X X X X X , zástupce společnosti Telč Property Development – areál uhelných skladů
koupili asi před 10 lety, nabízeli ho k prodeji. Sice zájemce byl, ale než se zrealizoval obchod, tak
zkrachoval.  Až nyní se ozval další  zájemce, buď na pronájem, nebo rovnou odkoupit.  Pokud se
neschválí změna, poprosil přítomné, zda by nevěděli, co s areálem, jiné využití nemají

starosta – odpověděl, že kdyby se nákupní objekt zmenšil do 1 000 m2, nebyl by s povolením problém,
byla by zde větší plocha pro parkování, je to vhodná lokalita na obchod

X X X X X X X X X X X , zástupce společnosti TPD – zástupci z obchodu by chtěli právě rozměr kolem
1 200 m2, jinak nemají zájem

Pavel Dvořák, zástupce Záchranné stanice Telč – několik podobných vesniček navštívil, líbily se mu,
někteří lidi se divili, že něco podobného v Telči ještě není. Vybraná plocha je na to ideální, stejně
nyní akorát zarůstá a lidé tam vyváží nepovolený odpad. Líbil se mu nápad, že by lidé viděli, co
všechno si dříve lidé vyráběli sami, jak ve středověku žili. Myslel, že by tam lidé mohli i přespat a
řemesla si sami vyzkoušet. Pomohlo by to i turistickému ruchu, v okolí nic podobného není

starosta – stanoviska orgánů se nezmění, možná to chtělo vzít dotčené úředníky do daného místa
osobně, aby viděli jeho stav, doplnit a předložit návrh znovu

S. Vyvadil, zastupitel – město bojuje o každého občana, lidí ve městě ubývá a na Krajském úřadě tyto
změny zamítají a znesnadňují tu stavět. Hlavně že povolili ve Studnicích megalomanský projekt,
který zasáhl do bleduliště. Pokud by to nebylo v chráněné lokalitě, tak proč by tam nemohl být
postaven rodinný dům

P. Vařbuchta, zastupitel – navrhuje udělat na těchto plochách sondy v zemi, aby se zjistila bonita a s
tím dojít na Krajský úřad na životní prostředí, aby zhodnotili svoje stanovisko, zda se nezměnila třída
zemědělské půdy

X X X X X X X X X , navrhovatelka – v okolí jejího pozemku se minule měnil sousední pozemek na
zastavitelný, myslela si, že i její by šel změnit, má tam zvířata, chtěla by tam udělat stáje, ptá se, v
čem je problém se schválením její žádosti

V. Švec, vedoucí ORÚP – v lokalitě u rybníka Roštejn se žádný pozemek neměnil od roku 2011.
Zemědělský půdní fond napsal, že pokud město Telč změny schválí, on je zablokuje



X X X X X X X X X , navrhovatelka – dotázala se, pokud by chtěla vyjmout přibližně 100 m2 na stáje,
jestli by to zastupitelé schválili

V. Švec, vedoucí ORÚP – myslí si, kdyby byl předložen požadavek na rekreační bydlení, že by bylo
stejné stanovisko jako nyní, zemědělský půdní fond by nepovolil

X X X X X X X X X , navrhovatelka – takže ubytovat tam zvířata je těžší než postavit dům pro lidi

V. Švec, vedoucí ORÚP – nějaké drobné stavby tam jdou postavit, ale je to na diskusi. V lokalitě
Roštejn nyní nelze umístit nový rodinný dům

starosta – dodal, že před podáním změny územního plánu je vhodné dojít si na odbor rozvoje a zjistit
si, co na daném území, kde chtějí stavět, je možné postavit

X X X X X X X X X , navrhovatelka – byla na stavebním úřadě a tam jí řekli, že bez změny územního
plánu nemůže na svém pozemku postavit ani boudu pro psa

V. Švec, vedoucí ORÚP – nějaká drobná stavba nebytového charakteru tam jde postavit

X X X X X X X X X , navrhovatelka – poděkovala a ověří si

starosta – informoval, že stanoviska za odbor rozvoje dává pan Ing. arch. Pivonka, doporučuje se
obrátit přímo na něj

M.  Vystrčil,  zastupitel  –  vypnul  se  mu  hlasovací  program,  proto  nehlasoval  u  usnesení  č.
125-8/14/2021 (pouze u žádosti X X X X X X X X X X X ), ale opakování hlasování nevyžaduje

Úkol: Vladimír Švec - T/31.3. - splnit usnesení UZ 125, 126, 127, 128,129-8/14/2021 - pořízení změny
č. 4 územního plánu

UZ 125-8/14/2021
Zastupitelstvo města v samostatné působnosti zamítá pořízení Změny č. 4 Územního plánu Telč
zkráceným způsobem na návrh paní X X X X X X X X X X X .
Hlasování: 16 pro, 1 proti, 3 se zdrželo, 1 nehlasoval

UZ 126-8/14/2021
Zastupitelstvo města v samostatné působnosti zamítá pořízení Změny č. 4 Územního plánu Telč
zkráceným způsobem na návrh paní X X X X X X X X X X X .
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 2 se zdrželo

UZ 127-8/14/2021
Zastupitelstvo města v samostatné působnosti zamítá pořízení Změny č. 4 Územního plánu Telč
zkráceným způsobem na návrh Záchranné stanice volně žijících zvířat Telč.
Hlasování: 11 pro, 2 proti, 8 se zdrželo

UZ 128-8/14/2021
Zastupitelstvo města v samostatné působnosti zamítá pořízení Změny č. 4 Územního plánu Telč
zkráceným způsobem na návrh společnosti Telč Property Development, a.s.
Hlasování: 17 pro, 1 proti, 3 se zdrželo

UZ 129-8/14/2021



Zastupitelstvo města v samostatné působnosti schvaluje pořízení Změny č. 4 Územního plánu Telč
zkráceným způsobem z podnětu Města Telče.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

9) Vzdání se funkce starosty
Předkladatel: Mgr. Roman Fabeš, starosta

starosta –  informoval,  že z důvodu zvolení  do pozice radního Kraje Vysočiny se vzdává funkce
starosty města Telče ke dni 16.2.2021

H. Hajnová, zastupitelka – za jejich politický klub poděkovala panu starostovi za jeho práci, i když se
leckdy neshodli na názoru, nebyl problém se domluvit a měli u něj vždy otevřené dveře. Doufá, že
toto bude fungovat i nadále

M. Vystrčil, zastupitel – také poděkoval panu starostovi za jeho odvedenou práci a za přínos pro Telč

UZ 130-9/14/2021
Zastupitelstvo města bere na vědomí vzdání se funkce starosty Města Telče Mgr. Romana Fabeše s
účinností ke dni 16. 2. 2021.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasoval

10) Volba nového starosty, eventuálně nového člena rady města
Předkladatel: Mgr. Roman Fabeš, starosta

starosta – navrhl, že funkce starosty města bude uvolněná a volba bude probíhat tajným hlasováním
dle volebního řádu. Dále navrhuje jako skrutátory voleb Mgr. Ludmilu Švarcovou, Jaroslava Švece a
Mgr. Helenu Tomíškovou

- vyzval členy zastupitelstva města k podávání návrhů kandidátů na funkci starosty města. Sám
navrhl jako kandidáta na starostu Mgr. Vladimíra Brtníka z ODS. Dotázal se, zda kandidaturu přijímá

V. Brtník, zastupitel – odpověděl, že kandidaturu přijímá

H. Hajnová, zastupitelka – za jejich uskupení Společně pro Telč – PaZ navrhuje Ing. Jiřího Pykala a
dotázala se, zda kandidaturu přijímá

J. Pykal, zastupitel – kandidaturu přijímá

V. Brtník, zastupitel – poděkoval za kandidaturu a představil se zastupitelům

J. Pykal, zastupitel – představil jejich politické uskupení a jejich práci a představil sebe

starosta – poprosil o přípravu hlasovacího místa a hlasovacích lístků a požádal skrutátory, aby se
ujali svých funkcí

P. Vařbuchta, zastupitel – zeptal se kandidátů, které věci v předchozích letech jako zastupitelům se
podařilo prosadit, jaké jsou jejich vize a cíle do budoucna, pokud budou zvoleni jako starosta

V. Brtník,  zastupitel  –  nejdůležitějšími body jsou pro něj  prosazení videopřenosů zastupitelstva,
zřízení městské policie, křižovatka U Horní brány, že se konečně začalo o tomto místě mluvit a je
snaha jej zlepšit a řešení bývalého zimního stadionu. Do budoucna by chtěl, aby občané se nebáli za



ním přijít s problémy a být jim blíž

J. Pykal, zastupitel – byl a je členem několika komisí při radě města, je rád za spolupráci i s jinými
politickými stranami, pokud mají stejný zájem a společný cíl. Potěšilo ho prosazení videopřenosů
zastupitelstva a že se řeší revitalizace Oslednic a lokality Romantika

H. Hajnová, zastupitelka – dotázala se kandidátů, jaký by volili postup při opravě domu v ul. 9.
května, jestli demolici nebo rekonstrukci

V. Brtník, zastupitel – dům zevnitř neviděl, takže neví, jak vypadá vnitřní prostor. Pokud by záleželo
na něm, dům by nechal zbourat a vystavět nový ve stejné podobě i se schody

J. Pykal, zastupitel – nedokáže si představit, že by se dům zboural, byla by to velká škoda. Dům je z
19. století a není chráněný. Podle něj je to památka a měla by se chránit. Oprava bude stát velké
peníze. Dům by neboural, ale opravil

H. Tomíšková, zastupitelka – dotázala se, zda nový starosta dovolí zastupitelům se opět účastnit rady
města i online

V. Brtník, zastupitel – rada města je dle zákona neveřejná, avšak zastupitelé mohli přijít na schůzi
rady a někteří to využívali. Při online schůzi by u zastupitelů nebyla jistota neveřejnosti. Takto je to
dle zákona správně

J. Pykal, zastupitel – on by zastupitelům povolil, podle něj zneužití nehrozí, na schůzi se může rovnou
odpovědět a nemusí se otázka posouvat například na seminář

starosta – zahájil hlasování

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

Mgr. Vladimír Brtník získal 15 hlasů, Ing. Jiří Pykal získal 6 hlasů.

Před volbou radního odešel M. Vystrčil.

starosta – vyzval zastupitele, aby podali návrhy na kandidáta na post radního města

K. Navrátil, zastupitel – za jejich Sdružení nezávislých navrhuje jako kandidáta Mgr. Romana Fabeše
a dotázal se, zda on kandidaturu přijímá

starosta – děkuje a kandidaturu přijímá, cítí to jako závazek, aby pomohl novému starostovi. Poprosil
o rozdání hlasovacích lístků a zahájil hlasování

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

Mgr. Roman Fabeš získal 16 hlasů, 4 hlasy byly neplatné.

UZ 131-10/14/2021



Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že pro zbývající část volebního období 2018-2022 bude
pro funkci starosty člen zastupitelstva města uvolněn.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

UZ 132-10/14/2021
Zastupitelstvo města schvaluje tajný způsob volby starosty, eventuálně nového člena rady města dle
předloženého návrhu.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

UZ 133-10/14/2021
Zastupitelstvo města zvolilo skrutátory pro tajný způsob volby starosty, eventuálně nového člena
rady města Mgr. Ludmilu Švarcovou, Jaroslava Švece a Mgr. Helenu Tomíškovou.
Hlasování: 17 pro, 1 proti, 3 se zdrželo

UZ 134-10/14/2021
Zastupitelstvo města zvolilo s účinností od 16. 2. 2021 Mgr. Vladimíra Brtníka starostou města Telče
pro zbývající část volebního období 2018-2022.
Hlasování: viz protokol o volbě starosty

UZ 135-10/14/2021
Zastupitelstvo města zvolilo s účinností od 16. 2. 2021 Mgr. Romana Fabeše členem rady města pro
zbývající část volebního období 2018-2022.
Hlasování: viz protokol o volbě člena rady

11) Rozprava
V. Švec, vedoucí ORÚP – informoval o probíhajících stavbách – rekonstrukce radnice – začátek
stavby byl v listopadu 2020, práce jsou realizovány dle harmonogramu firmou Status z Humpolce,
ukončení prací je v lednu 2022, v únoru 2022 proběhne vybavení nábytkem

- suterén MŠ Komenského – prádelna je hotová, nyní se pracuje na herničce, termín do konce května
2021, nevypadá to na zdržení

- rybník Nadýmák – práce byly pozastaveny kvůli počasí, za pár dní by se mělo oteplit, takže by práce
měly zase pokračovat. Termín je do konce května 2021

starosta – poděkoval panu doktoru Říčánkovi za práci na přesunu testovacího centra na poliklinice a
na přípravě očkovacího místa na Poliklinice

X X X X X X X X , občan – upozornil na „kapli“ v SeneCura SeniorCentrum Telč, je to malá místnost,
ne žádná kaple, žádá město o nápravu

starosta – poděkoval za upomínku, už se to několikrát na zastupitelstvu řešilo. Dle info od paní
ředitelky je místnost určená pouze pro obyvatele domu, a ne pro veřejnost. Město s tím nic neudělá

P. Vařbuchta – chce poprosit o prováděcí dokumentaci a rozhodnutí ze stavebního úřadu, kde a kdy
proběhla ta změna velikosti kaple. Chce vědět podrobné informace

starosta – úřad připraví informaci a pošle. Myslí si, že tato změna proběhla hned na začátku řízení

T. Jirásek – chce požádat o určení nějakého pracovníka, který by se SeneCurou o kapli jednal



V. Brtník – zkusí se o kapli sám postarat, jestli je možnost změnit to. Ví, o čem pan X X X X X X X
mluví, že pro lidi je kaple důležitá

T. Jirásek – dotázal se na nájezdovou rampu u úřadu Na Sádkách, poté jak to vypadá s vypouštěním
rybníka Roštýn a jak je na tom reklamace dlažby na retardérech v ul. Tyršova

V. Švec – odpověděl, že popraskaná dlažba v ul. Tyršova už byla dána na reklamaci a podle počasí na
tom firma začne pracovat. Dlažba bude vyměněna za kamenné kostky, už jsou vyzkoušeny. Rybník
Roštýn se bude letos vypouštět,  jedná s Agenturou ochrany přírody a krajiny,  zda by se Velký
Pařezitý dal udržet na nějaké výšce hladiny vody, aby se dala pustit do Telče do rybníků. U rampy na
úřadě Na Sádkách se čeká na vyhlášení konzultací na ministerstvu, Programu mobility – toto se týká
varianty s vybudováním výtahu. Projektová dokumentace i rozpočet na realizaci varianty s rampou
jsou připravené. Rampa by byla z druhé strany budovy

J. Pykal – poprosil o zprávu od městského policisty i od p. Bláhy za loňský rok, co se mu líbilo, co
zlepšit, kolik pokut rozdal atd.

starosta – předá požadavek panu Rellovi

P. Kujínek Polodnová – dotázala se, proč je testovací ordinace už přes měsíc zavřená, hodně lidí ji
využívalo

starosta – odpověděl,  že na starém místě se potkávali  pacienti od odborných lékařů s pacienty
čekajícími na testování  a dělalo to problémy, proto se rozhodlo přemístit  testovací  ordinaci  do
suterénu polikliniky. Nyní se čeká na vyjádření KHS, protože tam došlo k úpravám

12) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.

13) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a informoval, že další zasedání ZM bude 19. dubna
2021. Poděkoval občanům za zvolení do zastupitelstva a zastupitelům za opakované zvolení na pozici
starosty.  Dále  poděkoval  zastupitelům,  radním,  úředníkům a  dalším lidem,  kteří  mu ve  funkci
pomáhali.

Zapsali: Mgr. Pavel Soukop, Iva Slatinská (16:00 - 18:45 hod.)

Mgr. Hana Hajnová , v.r.
ověřovatel

Ing. Tomáš Jirásek , v.r.
ověřovatel

Mgr. Roman Fabeš, 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.


