
Zápis
z 3. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 18.02.2019

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, Stanislav Vyvadil

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

2) Složení slibu člena zastupitelstva Ing. Petra Vařbuchty
Předkladatel: Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Starosta přivítal nového zastupitele Ing. Petra Vařbuchtu a informoval, že dosavadní zastupitel Pavel
Dvořák rezignoval na svůj mandát.

Tajemník MěÚ vyzval přítomného nového člena zastupitelstva Ing. Petra Vařbuchtu ke složení slibu.
Složení slibu proběhlo tak, že tajemník městského úřadu přečetl slib stanovený v § 69 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, Ing. Petr Vařbuchta před zastupitelstvem
města pronesl slovo „slibuji“ a následně tento slib potvrdil svým podpisem na listině (příloha zápisu).

3) Schválení programu jednání ZM
Program schůze byl schválen bez připomínek všemi přítomnými.

1. Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno se usnášet
2. Složení slibu člena zastupitelstva Ing. Petra Vařbuchty
3. Schválení programu jednání ZM
4. Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
5. Informace o ověření zápisu z 2. zasedání ZM
6. Zpráva o činnosti rady města (3. - 6. schůze)
7. Souhrnná zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města za II. pololetí 2018
8. Návrh na vydání Změny č. 1 Územního plánu Telč s jeho odůvodněním
9. Příspěvky žadatelům v rámci Fondu Vysočiny, programu Památky 2019
10. Odkup pozemků - obytná zóna Dačická
11. Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 388 Batelovská (okál)
12.  Pořizování  audiovizuálního  přenosu  a  zpřístupnění  archivovaných  záznamů  z  jednání
zastupitelstva
13. Volba osadního výboru místní části města Telče Studnice
14. Rozprava
15. Souhrn přijatých usnesení
16. Závěr

Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo



4) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Pykala a Bohumila Norka.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

5) Informace o ověření zápisu z 2. zasedání ZM
Tajemník MěÚ informoval, že zápis z 2. zasedání ZM, které se konalo dne 17.12.2018, byl ověřovateli
zápisu Mgr. Helenou Tomíškovou a Mgr. Karlem Navrátilem ověřen bez připomínek.

6) Zpráva o činnosti rady města (3. - 6. schůze)
H. Hajnová, zastupitelka – dotázala se, jak a zda vůbec pokračuje zamýšlený projekt dosluhujícího
Domova pro seniory ve Špitální ulici.  Pokračuje příprava projektu do přeshraniční spolupráce s
Rakouskem

starosta – informoval, že s rakouskou stranou došlo ke shodě, že na spolupráci se bude pokračovat.
Rakouská  strana  pracuje  velmi  intenzivně.  Domluvena  je  také  spolupráce  s  AOPK a  Vysočina
Tourism

L. Švarcová, zastupitelka – dotázala se na smlouvu o dopravní obsluze s ČSAD Jindřichův Hradec,
zda došlo k rozšíření spojů

starosta –  bohužel  nedošlo k rozšíření  spojů,  ke změnám dojde až v  případě schválení  nového
systému veřejné dopravy Vysočiny

L. Komůrková, vedoucí FO – ano, k rozšíření spojů nedošlo, finanční navýšení oproti roku 2018 je
minimální

L. Švarcová, zastupitelka – dotázala se, co si má představit u usnesení, kde došlo ke schválení
rozpočtu sociálního fondu

L. Komůrková, vedoucí FO – ze sociálního fondu hradíme příspěvek na ošatné, stravování, penzijní
připojištění,  vzdělávání,  dary při  životních výročích,  půjčky na bydlení.  Příspěvky na dopravu a
telefony byly zrušeny

J. Pykal, zastupitel – dotázal se, jaký je aktuální stav po schůzce se všemi, co mají co dočinění se
zimním stadionem

starosta - schůzky se zúčastnil provozovatel a zástupci všech smluvních partnerů. Diskutovalo se o
ceně pronájmu ledu pro tyto subjekty smluvní, pro ně dojde od nové sezony k navýšení o cca 20%,
ale není to ta cena, která je zveřejněná na webu, ta je pro nesmluvní subjekty. Na tom panovala
shoda. Řešilo se organizace turnaje O pohár města, bude pokračovat v podobném modelu jako letos.
Obsazenost ledové plochy pro novou sezonu by měla být podobná jako nyní. Na těchto věcech došlo
ke shodě všech zúčastněných

J. Pykal, zastupitel – dotázal se, zda došlo ke stálé dohodě o pravidlech a zejména o časech bruslení
pro veřejnost, nebo bude potřeba stále hlídat

starosta – počty hodin pro veřejné bruslení určuje koncesní smlouva na 3 v týdnu, s tím že bruslení v
brzkých hodinách už nebude a o prázdninách dochází v mezích možností provozovatele k navýšení -
viz. rozpis na jarní prázdniny, cena pro veřejné bruslení zůstává stejná, případné úpravy řešíme s p.
Pytlíkem



J. Pykal, zastupitel – dotázal se na aktuální stav po demolici budovy Na Růžku

starosta – zástupce majitele areálu sdělil, že bylo obnovené jednání s potravinovým řetězcem Lidl, do
konce února 2019 by se měl vyřešit majetkový vztah k budoucímu objektu. Poté by chtěli navázat na
předchozí studii a řešit potřebná povolení

T.  Jirásek,  zastupitel  –  dotázal  se,  čeho  se  týkalo  uzavření  příkazní  smlouvy  s  Oběhovým
hospodářstvím renesance, schválené na RM 4 dne 19.12., zda jsou změny

místostarosta –  informoval,  že příkazní  smlouva se podepisuje automaticky každý rok se všemi
obcemi. Dnes volal starosta obce Kostelní Myslová, že by měli také zájem se připojit

7) Souhrnná zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města za II. pololetí 2018
tajemník – informoval, že v II. pololetí 2018 se uskutečnily tři zasedání ZM. Usnesení byla splněna
kromě:

UZ 236-7/25/2018 – Změna č. 2 Územního plánu Telč - zpracovává se úplné znění ÚP. Vydání změny
č. 2 je podmíněno vydáním změny č.1. Návrh na vydání změny č. 1 bude předložen na dnešním
zasedání ZM
UZ 13-6/2/2018 – Administrativní budova MěÚ Telč – zřízení výtahu – žádost se připravuje, podání
má termín konec února 2019
UZ 14-7/2/2018 – Zkvalitnění sportovního zázemí Hradecká - žádost se připravuje, termín podání do
konce února 2019
Tato nesplněná usnesení budou zkontrolována na příští schůzi Kontrolního výboru

P. Kujínek Polodnová – informovala, že zápis ze schůze Kontrolního výboru byl zaslán zastupitelům

8) Návrh na vydání Změny č. 1 Územního plánu Telč s jeho odůvodněním
Předkladatel: Z pověření RM - Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

V. Švec - popsal celý proces vydání Změny č. 1 Územního plánu Telč

Bez rozpravy.

Úkol: Vladimír Švec - T/31.3. - splnit usnesení UZ 22-8/3/2019 - změna č. 1 Územního plánu Telč

UZ 22-8/3/2019
Zastupitelstvo města vydává v samostatné působnosti Změnu č. 1 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. 504/2004 Sb. správní řád, formou opatření obecné povahy, které tvoří přílohu č. 1 podání 8/3/2019.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

9) Příspěvky žadatelům v rámci Fondu Vysočiny, programu Památky 2019
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

V. Švec - podání se opakuje v podobném termínu každý rok; popsal podmínky dotačního titulu a
proces schvalování žádostí

Bez rozpravy.



Úkol: Vladimír Švec - T/31.3. - splnit usnesení UZ 23,24,25-9/3/2019 - příspěvky žadatelům v rámci
Fondu Vysočiny, programu Památky 2019

UZ 23-9/3/2019
Zastupitelstvu města schvaluje finanční příspěvek na akci „Obnova objetu č.p. 45 nám. Zachariáše z
Hradce - oprava a očištění kamenného portálu vstupních dveří" ve výši 3.000,- Kč, který je účelově
určen jako povinná spoluúčast města v rámci Fondu Vysočiny grantového programu Památky 2019.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 24-9/3/2019
Zastupitelstvu města schvaluje finanční příspěvek na akci „Oprava a renovace oken, obnova dvora
hotelu U Černého orla, nám. Zachariáše z Hradce 7“ ve výši 65.000,- Kč, který je účelově určen jako
povinná spoluúčast města v rámci Fondu Vysočiny grantového programu Památky 2019.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 25-9/3/2019
Zastupitelstvu města schvaluje finanční příspěvek na akci „Výměna 2 oken na domě č.p. 17, nám.
Zachariáše z Hradce“ ve výši 6.251,- Kč, který je účelově určen jako povinná spoluúčast města v
rámci Fondu Vysočiny grantového programu Památky 2019.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

10) Odkup pozemků - obytná zóna Dačická
Předkladatel: Mgr. Roman Fabeš, starosta města

starosta – informoval o jednání s vlastníky odkupovaných pozemků, zastupitelé obdrželi zápis, kde je
i shoda na zasíťování, plynofikaci a podobě zástavby. Není vyjasněn jeden pozemek, věří ale, že i ten
snad bude dořešen. Pokud vše dopadne dobře, chtěli bychom na podzim začít realizovat vodovod a
kanalizaci kvůli alokaci financí od SVAK. Nyní je navrženo dle nákresu řešit v I. etapě 30 parcel, v
druhé etapě 16 parcel, ale v případě dohody o posledním pozemku bude možné řešit i jako celek.
Vykupujeme pozemky pod komunikacemi, pak ještě musíme řešit umístění veřejných prostranství

P. Vařbuchta, zastupitel – dotázal se k plynofikaci, zda by se provozovatel sítě mohl podílet na
investici. V jiných městech je to běžné

starosta – stávající plynovod, který bude nutné překládat, je v majetku GAS NET. Proběhlo s nimi
jednání, ale odmítli financovat přeložku i nová vedení. Ta by zůstala městu a bylo by možné je firmě
pouze pronajmout. Některým městům se podařilo odprodat síť odprodat, to ale závisí na spotřebě
připojených objektů. Ve všech variantách budeme hledat co nejnižší cenu na zasíťování

T. Jirásek, zastupitel – dotázal se, zda pokud nedojde k dohodě s vlastníkem pozemku, který se ještě
nerozhodl k prodeji, jestli to nenaruší zasíťování

starosta – vlastníci zmiňovaného pozemku se nebrání řešit zasíťování na jejich pozemku a snad i
případný prodej, chtějí ale stanovit cenu zasíťování. To ale nejsme schopni přesněji stanovit dřív, než
bude dokumentace  pro  stavební  povolení.  Konečné náklady  budou známy,  až  bude vysoutěžen
dodavatel.
Samozřejmě by bylo ideální řešit zasíťování celé lokality, ale i bez uvedeného pozemku to s určitými
technickými úpravami lze také řešit

P.  Vařbuchta,  zastupitel  –  dotázal  se,  zda  se  uvažuje  o  zaokruhování  síťování,  aby  se  obešel
problematický pozemek, jak by to bylo dopravně



starosta – zbylé pozemky ve druhé etapě by se daly technicky řešit připojením z Polní ulice

V. Švec – u problematického pozemku (první červený směrem od Dačic) by vznikla točna

Úkol: Lenka Komůrková - T/31.3. - uzavřít kupní smlouvy dle UZ 26-10/3/2019 - pozemky pod
komunikacemi v obytné zóně Dačická

UZ 26-10/3/2019
Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemků pod komunikacemi v plánované obytné zóně Dačická
dle přílohy podání 3,5/10/2019 za cenu 250,- Kč/m2.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

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

L. Komůrková, vedoucí FO – informovala, že X X X X X X X X X na konci roku 2018 požádala opět o
odkup okálu

starosta  –  vysvětlil,  proč  rada  města  nedoporučuje  prodej  okálu.  Ve  městě  zanikla  turistická
ubytovna na ulici Masarykova a bylo by dobré vytvořit novou a hledat provozovatele

P. Vařbuchta, zastupitel – dotázal, zda město uvažovalo o vhodnějšímu objektu pro zřízení ubytovny

starosta – sdělil, že město nedisponuje jinými vhodnými objekty. U domu v ulici 9. května se řeší
studie využití na byty a objekt u sportoviště na Hradecké ulici by vyžadoval velkou investici.
Z areálu u rybníka Roštejn se stává sportovně-oddychová-rekreační zóna, ubytovna by se tam hodila.
Dále se obává, že by těsné sousedství soukromého vlastníka a prostoru pro sportování veřejnosti
nebylo vhodné

J. Pykal, zastupitel – vyzval zájemkyni k popsání svého záměru

X X X X X X X X X , zájemkyně o odkup okálu – upřednostňuje vlastnictví okálu před pronájem.
Domnívá se, že když má člověk majetek ve vlastnictví, chová se k němu jinak. Její hlavní záměr je
vybudování ubytování v okálu. Kromě ubytování má záměr zřídit bazén, pro ty, co se nechtějí koupat
v rybníku, posezení u ohně, půjčovnu inline bruslí a vybavení na vodu
Původně v okálu chtěla bydlet, ale to vyřešila jinak, bydlí jinde. Dům souvisí s jejími pozemky, na
jednom z nich je odpadní jímka z okálu. Souhlasí s podmínkou zřízení ubytování, která by byla
zanesena ve smlouvě

starosta – připomněl, že X X X X X X X X X X byl již jednou schválený odkup okálu, ale kupní smlouvu
nepodepsala. Kromě toho právě zde poprvé slyší, že má zájemkyně záměr provozovat v objektu
turistické ubytování. Doposud, ve všech předchozích žádostech, měla zájemkyně vždy záměr v okálu
bydlet

V. Brtník, zastupitel – chce se ujistit, zda se zájemkyně opravdu vyjádřila tak, že pokud ZM neschválí
zveřejnění záměru prodeje okálu, bude mít město problém s vodou a jímkou na jejím pozemku.
Nebyla by spolupráce?

X X X X X X X X X , zájemkyně o odkup okálu – neřekla, že přímo město, ale budoucí vlastník ano.
Nebyla by nakloněna řešení  případných stížnosti  turistů,  že jim vadí  mouchy od koní,  kteří  se
pohybují na přilehlém pozemku



J. Pykal, zastupitel – s předmětnou záležitostí jsme se setkávali na zastupitelstvu v minulém volebním
období několikrát, směřovalo se k dořešení složitých vlastnických poměrů pozemků a k prodeji mělo
dojít.  Nyní  se  pozastavil  nad  uvažovaných  počtem ubytovaných  (60  lůžek),  v  momentě  kdy  k
rekreačně-klidové lokalitě u rybníku Roštejn přijede autobus, kouzlo areálu bude pryč. Pokud však
zůstane ubytovna v rámci obvodu domu, tj. pouze 20 lůžek, dovede si to představit. Vzhledem k tomu,
že  se  tím  zastupitelstvo  v  minulém období  zabývalo,  byl  by  pro  zveřejnění  záměru  prodeje  s
náležitými podmínkami, žadatelka deklaruje spolupráci.

starosta – zájemců se může přihlásit více, problémy s jímkou mohou vzniknou vždy

H. Tomíšková, zastupitelka – dotázala se na odhad sumy za úpravu okálu na turistické ubytování

V. Švec – uvedl, že záleží na tom, zda se objekt jen zprovozní pro navrhované služby, nebo zda se do
objektu vloží větší prostředky – s malými úpravami je objekt schopný provozu. Zajímavé by bylo
peníze z pronájmu investovat zpět do objektu. Základní odhadnutá suma je pouze na zprovoznění
okálu

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.3. - informovat žadatele dle UZ 27-11/3/2019 - neschválení zveřejnění
záměru prodeje, okál u rybníka Roštejn

UZ 27-11/3/2019
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 388 na pozemku parc.č. st.
2389/1, pozemku parc.č. st. 2389/1 a pozemku p.č. 7150/18 v obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 0 pro, 16 proti, 5 se zdrželo - usnesení nebylo schváleno

12) Pořizování audiovizuálního přenosu a zpřístupnění archivovaných záznamů z jednání
zastupitelstva
Předkladatel: Mgr. Vladimír Brtník, Ing. Tomáš Jirásek a ing. Jiří Pykal, zastupitelé

J.  Pykal,  zastupitel  –  základním cílem je zvýšit  informovanost občanů, je to „cesta k lidem“. V
současné době se přenáší kde co, Kraj Vysočina a mnoho měst mají audiovizuální přenosy a záznamy
už dávno a dnes to berou jako běžnou věc. Technické provedení umožňuje záběry detailní i méně
detailní dle dohody. Zápis z jednání zastupitelstva nemůže postihnout veškeré detaily, nemůže (a ani
nemá) být doslovný a záznam by toto vyřešil. Pro občany je důležité vědět, proč zastupitelstvo nějak
rozhodlo.  Zaznívá  zde  řada  argumentů,  bez  kterých  může  být  někdy  výsledek  hlasování
nesrozumitelný,  detaily  v  zápise  chybí

V. Brtník, zastupitel – chtěl by, aby proběhla rozprava k tomuto bodu, aby padly argumenty proč
nezřídit audiovizuální přenosy a my se pokusíme vysvětlit proč ano

H. Hajnová, zastupitelka – celá věc byla již diskutována na semináři ZM. Domnívá se, že bez rozpravy
chybí informační báze pro stav hlasování. Účastnila se školení pro zastupitele, kde zaznělo jedno
zajímavé prohlášení o tom, že ačkoliv jako zastupitelé vnímáme určitá rizika, je důležité si uvědomit,
že jsme veřejní činitelé, s tím jsme do toho šli a musíme být připraveni na to, že nás někdo bude
nahrávat. A my máme možnost mít to v našich rukách

L. Švarcová, zastupitelka – dotázala se, zda je jistota, že pořizování záznamů s pomocí Kraje Vysočina
bude zdarma

starosta – máme příslib, že pracovník KÚ je nyní schopný přenosy realizovat. Dodavatel našeho
hlasovacího systému p. Ministr bude prezentovat systém videopřenosů na semináři v Jindřichově



Hradci. Zúčastní se kolegové z MěÚ

L.  Švarcová,  zastupitelka  –  rozumí,  že  záznam je  průkazný materiál,  i  pro  ověřovatele  zápisu.
Dotázala se, zda by stačil audio záznam, že by funkci splnil. Je více nakloněna diskutovat tváří v tvář,
může se reagovat ihned. Nemá problém s audiozáznamem, jako průkazný materiál by ho podpořila

S. Vyvadil, zastupitel – sdělil, že se nebojí nahrávání, ale udělal si průzkum mezi občany a setkal se s
negativními ohlasy. Zejména měl zodpovědět, zda má „radnice peníze na vyhazování, nebo pořídí
lepší věci než nahrávání“. Dle něj se občané na záznamy nebudou dívat

P. Kujínek Polodnová, zastupitelka – uvedla, že nejde o internetové nadšence sledující videa, ale o
spoustu občanů, co dojíždí do práce, a ti i kdyby chtěli, nestihnou být na konání zasedání v 16 h. v
Telči. Jde o to, že my, zastupitelé tu diskutujeme a někam to směřuje a pak z toho vyplyne řešení. V
zápise  nezazní  celá  diskuze.  Občané  by  to  ocenili.  Není  podstatné,  jakým způsobem budeme
pořizovat záznam, ale zda bude dohledatelný. Tím, že budeme pořizovat záznam, nic neztratíme.
Myslí si, že by pak nikdo neřekl nic špatného, kdyby slyšel celou diskuzi

J. Pykal, zastupitel – všechny obce, které záznamy zavedly, je doposud nezrušily, mají zkušenosti
pozitivní. Zdůraznil, že jde jen o šíření informací, nic jiného. Co se týká ekonomiky, domnívá se, že
stačí  nahrávat do mobilního telefonu na stativu,  obraz stačí  ilustrační,  důležitý je zvuk.  Zdatní
kolegové z Oddělení informatiky si jistě poradí. My potkáváme druhou skupinu občanů, kteří se zase
ptají  „proč zasedání ještě nenahráváte?“ Internet je dnes tak zavedené médium, že je naroveň
tištěným materiálům, jen zahrnuje i jinou skupinu, než čtenáře TL a řada lidí bude jistě sledovat
oboje

T. Jirásek, zastupitel – mluvil se třemi zastupiteli různě velkých měst a obcí, všichni mají nahrávání v
různých formách. Všichni nahrávání hodnotili kladně, ale ptal se i na negativní reakce, žádné nebyly.
Převládá spíše pozitivní postoj k nahrávání, bude to i velká pomoc pro ověřovatele zápisu.
Po dohodě s předkladateli by upravil návrh usnesení o větu: „jednání ZM bude zabíráno jako celek
statickou kamerou, bez detailních záběrů na jednotlivé zastupitele a na hlasovací tabuli“

E.  Janoušková,  zastupitelka  –  dotázala  se,  jestli  navrhovatelé  nezjišťovali,  jaká  je  návštěvnost
webových stránek, kde se archivují záznamy

H. Hajnová, zastupitelka – informovala, že např. v Havlíčkově Brodě je sledovanost přímého přenosu
časně odpoledne malá, kolem 10 lidí, záznamu však v desítkách občanů, pokud něco zajímavého tak i
přes 100. Domnívá se, že mezi lidmi je dost těch, kteří by přenos i záznam uvítali

M. Vystrčil, zastupitel – bude hlasovat pro, ale nechal by usnesení v původní podobě, tzn. vynechat
přidanou větu o nezabírání detailů osob a výsledku hlasování. Když nahrávat, tak řádně.
Pokrok nelze zastavit. Dále hovořil o svých zkušenostech ze zavedení přenosů, uvedl negativní a poté
pozitivní. Může jmenovat některá města, kde to vedlo k poměrně významnému protažení diskuzí o
čemkoliv pouze proto, že někteří se chtějí slyšet a ukázat doma.
Dochází  k „odlidštění“  lidí  –  anonymně se dívají  na záznamy. Neví,  zda to přispívá ke kultuře
komunikace nebo ne.
Může dojít ke zneužití záznamu sestříháním. Pokud tomu dobře rozumí, při schválení usnesení se i
nadále bude pořizovat zápis, přimlouval by se aby se pak zápis skládal pouze z usnesení, ulevilo se
práci se zápisem a odkázalo na záznam.
Je doba moderních technologií, přenosů, vše se přenáší online, lidé nikam nechodí.
Jako nejdůležitější pozitivum považuje, že úředníci si mohou poslechnout, jak to na zasedání přesně
bylo.



Dále je přenos přínosem pro ty, kteří skutečně nemohou osobně přijít včetně hendikepovaných.
Zdá se mu, že pozitiva převažují, ale upozornil, že to není bez nákladů, pokud si je neuvědomíme, je
to špatně

J.  Pykal,  zastupitel  –  uvedl,  že  čísla  u  sledovanosti  nejsou  zásadní  pro  poměřování  účinnosti.
Aktivních lidí, kteří se zajímají o veřejné věci je obecně asi 5%, což souvisí s počtem sledujících.
Obavu z natahování jednání v Telči  nemá, je to v našich rukou. Dává přednost nízkonákladové
přenosové technice. V případě schválení záznamu souhlasí s větší stručností zápisů

P. Kujínek Polodnová, zastupitelka – sdělila, že proti zneužití je vždy lepší, když si záznam pořídíme
sami, než když ho pořídí někdo jiný a sám si ho upraví. Je potřeba si uvědomit, že to bude něco stát a
menší práce s tím bude, ale bude to nízkonákladové

T. Jirásek, zastupitel – sdělil, že neví o nikom ze zastupitelů, kdo by se tu chtěl předvádět do kamery.
Zopakoval, že vzhledem k předchozí diskusi na semináři zastupitelů předkladatelé trvají na doplnění
usnesení o tom, že nebudou zabírány detaily a hlasování

L. Švarcová, zastupitelka – neví jestli je obecný záběr nutný, zopakovala, že dle ní by stačil audio
záznam, nikdo by neztrácel odvahu díky kameře, pan starosta jmenuje přihlášené do diskuse - k
záměně by nedošlo, jako celek podpořit nemůže, jen audiozáznam určitě ano

H. Hajnová, zastupitelka – uvedla, že vystupovat před kamerou je o zvyku. Ze začátku z toho byla
taky nervózní, ale nyní už ne. Marketing upřednostňuje video, je lepší v tom, že se k němu dostane
více lidí

starosta – informoval, že se zdrží hlasování, i když sedí v krajském zastupitelstvu a tam se jednání
nahrávají. Vadí mu, že tato záležitost se řeší různě v různých městech a není stanoven jednotný
postup ošetřený legislativou. Existuje spoustu stížností na téma ochrana osobních údajů. Má obavy,
aby nás  někdo nenachytal  na anonymizaci.  Nemá s  tím problém,  pokud bude schváleno,  úřad
realizaci přenosů technicky zajistí a pak se zjednoduší zápisy

S. Vyvadil, zastupitel – dotázal se, co úřad předloží občanovi, který se nebude chtít dívat na video a
bude chtít předložit zápis písemně

starosta – informoval, že v zákoně není stanoveno, jak postupovat. Zná případy ve městech, kde se
problémy řešily i na úrovni správních orgánů. Legislativa video záznamy neřeší, vše je na principu
„lidové tvořivosti“. V některých postupech, zejména těch týkajících se ochrany osobních údajů, by
mělo být jasno

B. Burian, zastupitel – četl článek o negativním dopadu elektronické četby na lidi. Když se ho občan
zeptá, co probírali zastupitelé na zasedání, určitě ho neodkáže na web, ale vysvětlí sám

J.  Pykala,  zastupitel  –  sdělil,  že v případě potřeby může dotazujícího občana právě odkázat na
záznam,  aby  slyšel,  jak  zastupitelé  diskutovali  přesně.  I  tomto  bodě  je  zodpovědnost  na  nás
zastupitelích, ne na legislativě

V. Brtník, zastupitel – je to více o principu, než o číslech a o možnosti se na záznamy dívat. Přirovnal
případ k úředním hodinám na MěÚ, nikdo se neptá, kolik chodí lidí, prostě jsou. Rád by, aby tento
bod byl vyřízen, dříve nebo později k přenosům dojde

UZ 28-12/3/2019



Zastupitelstvo města schvaluje s účinností od 1.4.2019 pořizování oficiálního přímého hlasového a
obrazového přenosu ze svého jednání a zpřístupnění archivovaných záznamů těchto přenosů, což
bude zajištěno prostřednictvím městského úřadu nebo pověřeného subjektu.
Jednání  zastupitelstva  bude  zabíráno  jako  celek  statickou  kamerou,  bez  detailních  záběrů  na
jednotlivé zastupitele a na hlasovací tabuli.
Hlasování: 10 pro, 2 proti, 9 se zdrželo - usnesení nebylo schváleno

13) Volba osadního výboru místní části města Telče Studnice
Předkladatel: Z pověření RM - Mgr. Roman Fabeš, starosta města

Bez rozpravy.

UZ 29-13/3/2019
Zastupitelstvo města zřídilo v souladu s § 117 a § 120 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích v platném
znění osadní výbor v místní části města Telče Studnice v počtu 5 členů ve složení:
Členové:
Jan Staněk
Miroslav Mařík
František Krejčí
Vít Tetour
Předseda :
Roman Neuwirt
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

14) Rozprava
V. Švec, vedoucí ORÚP – informoval o stavbě ZŠ Hradecká. Společnost Terni od listopadu 2018
rekonstruuje 1. podlaží a půlku přízemí + vystaví výtah. Práce běží dle harmonogramu dobře

- informoval, že zkolaboval Národní elektronický nástroj pro veřejné zakázky – jedná se o totální
selhání systému. Jsou ztraceny dokumenty – u nás konkrétně dokumentace k výběrovému řízení na
rekonstrukci  sídliště  J.  Žižky.  Zakázky  zadané  od  1.1.2019  nelze  otevřít,  ty  nejnovější  ano.
Doporučení je výběrové řízení zrušit a vyhlásit nové. Zítra, termínu podávání nabídek dle vypsaného
řízení žádné přihlášky nepřijdou, firmy nemůžou kvůli nefunkčnosti systému podat nabídky. Vše musí
být elektronicky, žádný papír. Máme vypsané ještě jedno výběrové řízení na ZŠ Masarykova, bylo
vyhlášeno před 10 dny – to je zatím v pořádku

starosta – informoval o potížích s dodavatelem nového sportoviště na Hradecké ulici. Společnost
REDBERRY odmítla uzavření dodatku, který byl zárukou dodělání prací ve stanoveném termínu v
požadované kvalitě. Navíc podala na město žalobu ve věci prodloužení smlouvy. čeká nás tedy soudní
řízení. Stále věříme, že společnost bude mít aspoň zájem dodělat zbývající práce

- informoval, že JSDH má předanou novou garáž, od profesionálních hasičů dostali novou cisternu a
nyní i osobné automobil. Poděkoval HZS Kraje Vysočina za dobrou spolupráci. Do budoucna ale
město bude muset řešit nové osobní auto pro dopravu jednotky SDH.

- informoval, že město získalo dotaci na rekonstrukci cest na Oslednicích, je vybraná firma Pozemní
stavby Telč, zahájení v květnu, dokončení v září

J. Kaupa, zastupitel – informoval o otevřeném dopise, v pořadí obdržel již druhý. Dopis se týká
pohybu lidí a parkování autobusů v Tyršově ulici od postavení zimního stadionu. V tomto směru by
online přenos byl nápomocen objasnění situace lidem. Problém spočívá v tom, že autobusy parkují v



ulici  a v zimním období nechají  běžet motory. Pisatelka je ze situace velice smutná, skeptická.
Požádal zastupitele, aby se připojili k návrhům na řešení. Pisatelka se obrátila na ombudsmana. Na
přelomu března a dubna se bude opět konat velká akce na zimním stadionu, které se zúčastní cca 66
týmů a pisatelka píše „máme se zase na co těšit!!!!!!“ Neví jak má reagovat a proto odepíše, že s
problémem seznámil ZM

starosta – informoval, že je to již několikátý dopis od pisatelky, vždy jí odpověděl a snažil se situaci
vysvětlit. Systém dopravy autobusů v ulici řeší Odbor dopravy s PČR, bohužel vše ale strašně dlouho
trvá

místostarosta – připomněl, že než se začalo stavět, byli se podívat na zkušenosti v Bystřici nad
Pernštejnem, kde nám radili, abychom nestavěli mimo město

S. Vyvadil - v ul. Maškova parkují auta na cyklostezce, v Telči se parkuje na zeleni, veřejný pořádek u
zimního stadionu je v rukou pořadatele

V. Brtník, zastupitel – odpověděl, že se s pisatelkou rád sejde a seznámí s problémem radu a předloží
problém pracovní skupině. Spíše než autobusy mu vadí karavany, které v místě vážně kempují

F. Čermák, zastupitel – hovořil za Sportovní klub – pomohlo by stání vpravo a ne vlevo na parkovišti
pro autobusy u sokolovny. Na zápasy mužů v sobotu sám blokuje jedno parkovací místo kužely. Větší
problém jsou asi řidiči autobusů se školami dopoledne. Vymysleme to, kdo je zodpovědný za to, aby
hráči jeli domů a neseděli v hospodě po skončení zápasu, aby nedocházelo k nevhodnému chování
venku na ulici. K parkování je problém, že řidiči neví, kam mají zajet, kde parkovat

J.  Pykal,  zastupitel  –  požádal,  aby byli  zastupitelé průběžně informováni  o řešení,  min.  o stání
autobusů a nejpozději na příštím semináři byli seznámeni detailně vč. výstupu z pracovní skupiny

J. Kaupa, zastupitel – poděkoval za připojení dalších zastupitelů k tématu

M. Vystrčil, zastupitel – z hlediska zastupitelstva považuje záležitost pisatelky za uzavřenou. Očekává
vyšší aktivitu Policie ČR. Dle jeho informací by měl být počet policistů v Telči navýšen o tři. V létě je
v Telči mnohem více lidí, měla by se zapojit krajská policie. Musíme na pomoc tlačit, jinak to nepůjde

P. Vařbuchta, zastupitel – upřímně se domnívá, že je umístění tak velké stavby uprostřed města bez
dostatečného prostoru pro vybudování parkovacích míst špatně. Takovou stavbu neměl SÚ povolit

starosta – upozornil, že k parkovací kapacitě se musí připočítat i plocha na bývalém autobusovém
nádraží

V. Švec, vedoucí ORÚP – připomněl, že u zimního stadionu je navigační systém na parkování na
starém autobusovém nádraží

P. Vařbuchta, zastupitel – tzn., že se parkovací místa neadekvátně využívají

starosta – informoval, že navigovat dopravu není záležitost zimního stadionu, ale města

P. Vařbuchta, zastupitel – tedy jednoduše chybí takové ty navigační osoby ve žlutých vestách

S. Vyvadil, zastupitel – dotázal se, zda už někdo něco udělal pro to, aby parkování u zimního stadionu
bylo v pořádku. Myslí tím právě někoho ve žluté vestě, kdo by poradil s parkováním. Ve Vídni takoví



pomocníci roznášeli informace na papírku, že se může z autobusu vystoupit, nastoupit a hned odjet
parkovat jinam, jinak hrozí pokuta

F. Čermák, zastupitel – uvedl, že není pravda, že pro to nikdo nic nedělá. SK Telč využívá led z jedné
pětiny, všechny soupeře, kteří přijedou, má oslovené s informací, kam mají jet zaparkovat. Bohužel
ale dnes všichni chtějí zajet až před dveře kabin. Dodal, že když telčští hráči někam přijedou, nikde
neplatí na sportovních parkovištích. Dotázal se, kdo má na ulici běhat ve vestách. Kdo to má být?

B. Burian, zastupitel – sdělil, že existuje studie o parkování před školou na Masarykově ulici. Má
prosbu, až se bude dodělávat, aby bylo prodlouženo omezení parkování až ke zdravotnímu středisku

starosta – informoval,  že parkovací místa u sportovní haly se plánují.  Pokud jde o řešení ulice
Masarykova,  připravovaná úprava by  měla  zajistit  dostatečné rozhledové poměry u  přechodů i
výjezdu od Polikliniky.

- informoval, že další zasedání ZM 4 se bude konat 15.4., seminář ZM je naplánován na 8.4.

15) Souhrn přijatých usenesení
Bez rozpravy.

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

Zapsali: Mgr. Pavel Soukop, Jitka Šmachová (16:00 hod. – 19:00 hod.)

Předáno k podpisům 28. února 2019

Bohumil Norek , v.r.
ověřovatel

Ing. Jiří Pykal , 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.


