Zápis
z 6. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 16.09.2019

Přítomni: členové zastupitelstva města
Mgr. Vladimír Brtník, Bedřich Burian, 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
(body 6-22), Mgr. Jiří Remeš, Jaroslav Švec, Mgr. Helena Tomíšková, Ing. Petr Vařbuchta,
Stanislav Vyvadil
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno
usnášet
Starosta města přivítal přítomné a veřejnost. Oznámil, že je přítomno 17 členů zastupitelstva města,
nepřítomen je Ing. Jiří Pykal, omluveni jsou František Čermák, RNDr. Miloš Vystrčil a Mgr. Ludmila
Švarcová.
Konstatoval, že zastupitelstvo města je schopno se usnášet.
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 (2 členové ZM)
4. Informace o ověření zápisu z 5. zasedání ZM
5. Zpráva o činnosti rady města (16. - 21. schůze)
6. Rozhodnutí o pořízení Regulačního plánu Dačická z vlastního podnětu
7. Rozhodnutí o pořízení Regulačního plánu Hradecká z vlastního podnětu
8. Schválení rozpočtového opatření
9. Rozpočtové opatření - dotace pro Služby Telč, spol. s.r.o.
10. Rozpočtové opatření
11. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce uzavřené se společností Služby Telč spol. s.r.o.
12. Majetkoprávní vypořádání pozemků - ulice Kostelnomyslovská
13. Nabídka bezúplatného převodu pozemku parc.č. 7130/3 v k.ú. Telč
14. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 3691/23 v k.ú. Telč
15. Oběhové hospodářství Renesance - Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
a účetní závěrka dobrovolného svazku obcí OHR
16. Ceny města Telče za rok 2019
17. Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České
dědictví UNESCO za rok 2018
18. Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek
obcí Železnice Kostelec - Slavonice za rok 2018
19. Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Telčsko
za rok 2018
20. Rozprava
21. Souhrn přijatých usnesení
22. Závěr
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
3) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové ZM)
Starosta města navrhl za ověřovatele zápisu Jindřicha Kaupu a Mgr. Milenu Kopečnou

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasoval
4) Informace o ověření zápisu z 5. zasedání ZM
Tajemník MěÚ informoval, že zápis z 5. zasedání ZM, které se konalo 17. 6. 2019, byl ověřovateli
zápisu Františkem Čermákem a Mgr. Hanou Hajnovou ověřen bez připomínek.
5) Zpráva o činnosti rady města (16. - 21. schůze)
Předkladatel: Mgr. Pavel Soukop, tajemník
H. Hajnová – dotázala se na projekt opravy Domova pro seniory na Starém Městě, v jakém stádiu
nyní projekt je
starosta – odpověděl, že projekt prošel kontrolou způsobilosti a postoupil do hodnocení externími
hodnotiteli. Řídící výbor bude zasedat v půlce října
6) Rozhodnutí o pořízení Regulačního plánu Dačická z vlastního podnětu
Předkladatel: Z pověření RM - Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP
Přišel zastupitel J. Pykal.
J. Pykal – doplnil, že na komisi Regenerace se i na základě výstavby v jiných obcích shodli, že v
nových lokalitách, které se budou zastavovat, je vhodné vytvořit regulační plán. Nedošli ale ke shodě,
zda tam nechat postavit typové domy, Dačická ulice je příjezdová ulice do města a musí to tam dobře
vypadat
Úkol: Vladimír Švec - T/31.10. - postupovat dle pravidel pro pořízení regulačního plánu v souladu s
UZ 64-6/6/2019
UZ 64-6/6/2019
Zastupitelstvo města rozhoduje v samostatné působnosti o pořízení regulačního plánu Dačická z
vlastního podnětu.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
7) Rozhodnutí o pořízení Regulačního plánu Hradecká z vlastního podnětu
Předkladatel: Z pověření RM - Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP
Bez rozpravy.
Úkol: Vladimír Švec - T/31.10. - postupovat dle pravidel pro pořízení regulačního plánu v souladu s
UZ 65-7/6/2019
UZ 65-7/6/2019
Zastupitelstvo města rozhoduje v samostatné působnosti o pořízení regulačního plánu Hradecká z
vlastního podnětu.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
8) Schválení rozpočtového opatření
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

T. Jirásek – dotázal se, jestli to je stejný nárůst ceny, jak se řešil na jaře
V. Švec – odpověděl, že ano, jen na jaře nebyla dostatečná výše financí v rezervě rozpočtu města.
Nyní již jsou v rezervě rozpočtu dostatečné prostředky na pokrytí zvýšených nákladů projektů škol
P. Vařbuchta – dotázal se, zda uvedená cena je předpoklad nebo už konečná cena
V. Švec – odpověděl, že ještě jsou vypsána dílčí výběrová řízení, takže je to stále předpoklad, ale
celková částka by neměla přesáhnout uvedené 4 miliony Kč
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.9. - RO dle UZ 66-8/6/2019 - rozpočtové opatření na zajištění
profinancování projektů „Zkvalitnění odborné výuky ZŠ Masarykova“ a Centrum odborné výuky ZŠ
Hradecká v rozsahu přesunu částky 4.000.000 Kč pro § 3313, pol. 6121 - z § 6409 (rezerva), pol.
5901
UZ 66-8/6/2019
Zastupitelstvu města schvaluje rozpočtové opatření na zajištění profinancování projektů „Zkvalitnění
odborné výuky ZŠ Masarykova“ a Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká v rozsahu přesunu částky
4.000.000 Kč pro § 3313, pol. 6121 - z § 6409 (rezerva), pol. 5901
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
9) Rozpočtové opatření - dotace pro Služby Telč, spol. s.r.o.
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO
Bez rozpravy.
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.10. - uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle UZ
67-9/6/2019 - na nákup stroje na údržbu umělého travního povrchu
UZ 67-9/6/2019
Zastupitelstvo města schvaluje dotaci ve výši 213 tis Kč z rezervy města pro společnost Služby Telč,
spol. s. r. o. na nákup stroje na údržbu umělého travního povrchu (§ 6409, pol. 5901/ § 3429, pol.
6313).
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
10) Rozpočtové opatření
Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková, vedoucí finančního odboru
Bez rozpravy.
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.10. - RO dle UZ 68-10/6/2019 - rozpočtové opatření z rezervy města
ve výši 374 tis Kč pro společnost Služby Telč, spol. s r.o. (§ 6409, pol. 5901/ § 2212, § 3745, pol. 5169)
UZ 68-10/6/2019
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 374 tis Kč pro společnost
Služby Telč, spol. s r.o. (§ 6409, pol. 5901/ § 2212, § 3745, pol. 5169).
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

11) Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce uzavřené se společností Služby Telč spol. s.r.o.
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO
Bez rozpravy.
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.10. - uzavřít dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí peněžité zápůjčky
společnosti Služby Telč, spol. s.r.o. dle UZ 69-11/6/2019
UZ 69-11/6/2019
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o poskytnutí peněžité zápůjčky
společnosti Služby Telč, spol. s.r.o. se sídlem Radkovská 560, Telč – Staré Město dle přílohy podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
12) Majetkoprávní vypořádání pozemků - ulice Kostelnomyslovská
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO
Bez rozpravy.
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.10. - uzavřít kupní smlouvu dle UZ 70-12/6/2019 - prodej a koupě
pozemku od manželů X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X , ul. Kostelnomyslovská
UZ 70-12/6/2019
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 2366/14 o výměře 29 m2 a části pozemku
p.č. 1331/3 o výměře 52 m2 vše v k.ú. Telč manželům X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X za
cenu ve výši 250 Kč/m2.
Zastupitelstvo města schvaluje odkup části pozemku p.č. 2366/9 o výměře 1 m2 v k.ú. Telč od
manželů X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X za cenu 250,-- Kč.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
13) Nabídka bezúplatného převodu pozemku parc.č. 7130/3 v k.ú. Telč
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO
Bez rozpravy.
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.10. - přijetí daru od manželů X X X X X X X X X dle UZ 71-13/6/2019 cesta k Roštejnu
UZ 71-13/6/2019
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemku parc.č. 7130/3 zahrada o výměře 40 m2 v k.ú.
Telč od manželůX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 se zdrželo
14) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 3691/23 v k.ú. Telč
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO
Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.10. - informovat žadatele dle neschváleného UZ 72-14/6/2019 neschválení zveřejnění záměru prodeje pozemku – mobilní dům
UZ 72-14/6/2019
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 3691/23 v obci a k.ú.
Telč.
Hlasování: 0 pro, 17 proti, 1 se zdrželo – usnesení nebylo přijato
15) Oběhové hospodářství Renesance - Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření a účetní závěrka dobrovolného svazku obcí OHR
Předkladatel: Pavel Komín, místostarosta
Bez rozpravy.
Úkol: Pavel Komín - T/15.10. - informovat dobrovolný svazek obcí Oběhové hospodářství Renesance
dle UZ 73-15/6/2019 - závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka
za rok 2018
UZ 73-15/6/2019
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
účetní závěrku dobrovolného svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance za rok 2018.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
16) Ceny města Telče za rok 2019
Předkladatel: Z pověření rady města Mgr. Roman Fabeš, starosta města
starosta – doplnil, že předávání cen bude 23. října 2019 v 17 hodin v Konírně státního zámku
Úkol: Roman Fabeš - T/23.10. - předat oceněným Ceny města za rok 2019 dle UZ 74-16/6/2019
UZ 74-16/6/2019
Zastupitelstvo města uděluje Cenu města Telče za rok 2019:
Jiří Plachý
za péči o kroketový areál a zisk titulu mistra ČR v kroketu
Jan Kaleta
za kulturní činnost a ztvárnění historické postavy Zachariáše z Hradce
Zdeněk Chvátal
za dlouholetou aktivní práci v oblasti sportu, kultury a klubové činnosti
Vladimír Bukač, André Cazalet
za dlouholetou pedagogickou a organizační činnost v rámci Francouzsko-české hudební akademie
Nezmaři
za propagaci města a "věrnost" festivalu Prázdniny v Telči
Milan Šindelář

za rekonstrukci domu č.p. 66 v Masarykově ulici a umístění pamětní desky akad. malíře Jana Michny
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
17) Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí České dědictví UNESCO za rok 2018
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města
Bez rozpravy.
Úkol: Roman Fabeš - T/15.10. - informovat dobrovolný svazek obcí České dědictví UNESCO dle UZ
75-17/6/2019 - závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka za rok
2018
UZ 75-17/6/2019
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2018.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
18) Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice za rok 2018
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města
Bez rozpravy.
Úkol: Roman Fabeš - T/15.10. - informovat dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Železnice Kostelec –
Slavonice dle UZ 76-18/6/2019 - závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a
účetní závěrka za rok 2018
UZ 76-18/6/2019
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Železnice Kostelec – Slavonice za rok 2018.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
19) Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion
Telčsko za rok 2018
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města
Bez rozpravy.
Úkol: Roman Fabeš - T/15.10. - informovat dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko dle UZ
77-19/6/2019 - závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka za rok
2018
UZ 77-19/6/2019
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
svazku obcí Mikroregion Telčsko za rok 2018.

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
20) Rozprava
V. Švec – informoval o probíhajících stavbách:
- DDM – v září proběhlo předání staveniště firmě STARKON a.s., probíhají vyklízecí práce a příprava
budovy k stavební činnosti. Po 23. září začnou plně stavební práce a stavba bude trvat rok
- ZŠ Hradecká – nyní se finišuje, dokončení rekonstrukce přízemí a výstavba výtahu jsou stanoveny
do konce září, poté bude probíhat vybavení tříd nábytkem. Nyní se soutěží počítače a interaktivní
tabule
- ZŠ Masarykova – termín dokončení do konce října, stavba probíhá dle harmonogramu, nyní
probíhají stavební práce na dvorech u jídelny a haly. Počítačová učebna je hotová. Je vybraná firma
na počítače a připravuje se výběrové řízení na konektivitu. Předpoklad je, že dokonce roku bude i
vybaveno
- sídliště Jana Žižky – provádí firma SATES Čechy s. r. o. Vodovod a kanalizace jsou hotovy, přípojky
připojeny. Nyní se řeší komunikace. Ve značné části sídliště už se dláždí, termín do konce října bude
nejspíš také splněn, i s problémy, například kabel od E.Onu v komunikaci
- Belpská lávka – v září začala renovace, je to za podpory dotace z Kraje Vysočina na památky
UNESCO. Dojde k výměně poškozených prvků, nový nátěr lávky a nové osvětlení lávky. Město
nechalo zpracovat technický posudek na stav lávky, stejně jako na všechny lávky a mosty ve městě a
žádný není v havarijním stavu. Postupně se budou nechávat opravovat.
starosta – doplnil, že od června byly dokončeny 3 městské akce – stezka Oslednice, parkoviště u
nádraží a hřiště na Hradecké, u kterého ve středu bude slavnostní otevření a pozval všechny
přítomné. Hřiště už je i zkolaudováno, záležitosti kolem nedokončení hřiště původní firmou řeší
právníci
- dnes zaslal zastupitelům emailem reakci zájemce o průmyslovou lokalitu na Dačické ulici
- informoval o cestě do města Poljana na Zakarpatské Ukrajině, kterou s dalšími zastupiteli
absolvoval minulý týden. Ukrajinští představitelé mají zájem o spolupráci, je navržený i termín na
konci října, kdy přijedou na návštěvu do Česka
místostarosta – emailem posílal pozvánku na konferenci o odpadech, která se bude konat 26. září v
Orlovně. Jde o konferenci k přeshraničnímu projektu z programu Interreg, ze kterého byla zapůjčena
myčka a pořízeny vratné kelímky
P. Vařbuchta – slyšel od občanů hodně spekulací, kde končí odpady z domácností, proto se chce
zeptat, jaká je pravda
místostarosta – odpověděl, že komunální odpad se musí rozdělit na směsný a tříděný. Směsný
komunální odpad se po svezení vysype v hale Za Stínadly a poté jednou za 14 dní kamion odveze do
Brna do spalovny, cena je 850 Kč/tuna. Sklo, plast, papír se vozí dle domluvy do Brna, Havlíčkova
Brodu nebo Znojma a bio odpad končí u pana Ing. Kamaryta
S. Vyvadil – doplnil, že do kovového odpadu lidé hází i například plechovky od barvy, které patří do
nebezpečného odpadu a poté se společnosti OHR prodraží odvoz, protože se odpad musí přetřídit.
Bio odpadu se při jednom svozu sebere 7,5 tuny a v sezoně i 10 tun. Na jeden svoz se dá svézt i 13

tun skla s okolními obcemi.
místostarosta – informoval, že sběr oleje z domácností je domluven ve sběrném dvoře Služeb Telč a
dále je v plánu rozmístění několika kontejnerů po městě
P. Vařbuchta – konstatoval, že hlavně s plastem je problém, je ho velký objem. Dotázal se, zda nejde
nějak lisovat, aby se zefektivnil svoz
místostarosta – odpověděl, že OHR zakoupilo starý lis na plast, nechalo si vypracovat projekt na
třídění a lisování, ale zatím nelze zrealizovat, protože není na to vypsána žádná dotace. Dotace jsou
zatím stále jen na sběrné nádoby
S. Vyvadil – pozval občany i zastupitele, že se můžou zajet podívat do Havlíčkova Brodu, jak to
vypadá v třídičce plastu. Ten se třídí podle barvy a tvrdosti plastu a poté dále rozváží do zpracoven
plastů. OHR je schopno i na zavolání odvézt odpad, někteří podnikatelé nosí odpad do sběrných
hnízd pro domácnosti, což je špatně
T. Jirásek – všiml si v přijatých usneseních z rady města, že bylo schváleno uzavření dodatku smlouvy
s Panským dvorem. Dotázal se, zda dodržují harmonogram práce, možná by to chtělo je pozvat
starosta – vysvětlil, že jde o budovy v Panském dvoře, které využívá Statek Telč. Tyto budovy jsou
řešené již v dodatku č. 7, který byl schválen v roce 2018, nyní se jednalo jen o smlouvu o právu
provést stavbu, kterou vyžaduje stavební úřad, pozemky patří stále městu. Stavební činnost není
stále dokončena, je domluveno, že zástupci Panského dvora se zúčastní pracovního semináře v říjnu
a budou informovati o probíhajících pracích
T. Jirásek – u úřadu je hodně komisí, některé mají různé podněty, postřehy a připomínky. Dotázal se,
zda se mají dávat do rady nebo jak se má postupovat. Chce to nějaký manuál
starosta – odpověděl, že není přesný manuál, tajemník komise zápis předkládá radě města, pokud
jsou nějaké podněty. Zápisy se také posílají zastupitelům. Například dopravní a kulturní komise měly
připomínky na radu, proto se řešily na schůzi rady, komise životního prostředí neměla na radu nic,
proto na schůzi nebyla řešena. Předsedové a tajemníci komisí dostali informaci, jak mají postupovat
T. Jirásek – o Prázdninách v Telči bylo vidět, že žádný plast se po městě neválel. Dotázal se, jaké bylo
mytí a jak to celkově šlo
místostarosta – odpověděl, že někteří stánkaři měli vlastní umývání na skleněné půllitry, někteří
stánkaři si přes den kelímky myli u sebe a večer dovezli na myčku na umytí v dezinfekci, přes noc se
kelímky skladovaly v garáži. Asi 2 300 kelímků si lidé odnesli domů. Dále se kelímky půjčovaly i
jiným obcím na jejich akce za peníze, od nich se také několik stovek kelímků nevrátilo, je za ně ale
finanční náhrada. Do příštího roku se musí doobjednat kelímky
starosta – doplnil, že v minulých letech měli stánkaři problém, že skleněné půllitry nelze používat, že
to bude komplikované a letos se ukázalo, že žádný problém není
P. Vařbuchta – dodal, že někteří stánkaři pivo do skleněných půllitrů točili jen stálým zákazníkům.
Skleněné půllitry nebyly masovou záležitostí
- dotázal se, jestli kelímky přes noc v garáži neplesnivěly

místostarosta – odpověděl, že se pořídila i sušička, ta je koupená mimo projekt
J. Pykal – apeloval by na členy komisí, aby na schůze opravdu chodili, pak je problém, pokud je jen
polovina lidí, že komise občas nejsou ani usnášeníschopné. Když členové schůze nestíhají, měli by
být nahrazeni
P. Kujínek Polodnová – souhlasí, je to špatné, a pokud nejsou v komisi usnášeníschopní, je zbytečné
se scházet, i když je to například jen 2 krát ročně
E. Janoušková – zve zastupitele na komisi pro cestovní ruch, bude příští týden v pondělí
P. Vařbuchta – dodal, že to chce zrevidovat nefunkční členy. Komise, ve které je, se sešla třikrát a on
ani neví, jak půlka členů vypadá, protože ani jednou nepřišli
p. X X X X X X X , občan – na schůzi zastupitelstva v dubnu při řešení sportovních dotací bylo řečeno,
že členské příspěvky u Orla jsou 20 Kč, což není pravda, jsou 200 Kč.
- na kostele u sv. Anny se měla letos rekonstruovat druhá půlka střechy a krovu, ale zatím nic
neproběhlo, lidé se ptají, proč se tam nic neděje
- dále lidé žádají o snížení rychlosti u Horní brány, není tam ani přechod, řidiči jezdí rychle, maminky
mají strach přejíždět s kočárky, aby je něco neporazilo, naštěstí se zatím nic nestalo
- a nakonec kamerový systém ve městě, dotázal se, jaké jsou z toho poznatky, zda se zasílají pokuty
nebo to nefunguje
starosta – odpověděl, že u členských příspěvků mohlo dojít k překlepu, spolky si ale údaje v tabulce
vypisovaly samy. Kostel u sv. Anny – investorem je církev, město dávalo pouze příspěvek, jinak do
toho nezasahuje, navíc máme informaci, že firma nemá dostatek řemeslníků na dodělání celé střechy
- s prostorem u Horní brány – paní Ing. arch. Krejčová přišla s návrhem udělat pěší zónu už od hrany
silnice na křižovatce a v projektové dokumentaci, která se zadávala projektantovi, bude počítáno s
přechodem. Bylo zde už několik variant, ale zatím žádná neprošla přes dotčené orgány
- co se týče kamerového systému, kamery jsou napojeny na policii a z úřadu může nahlížet jen pan
Bláha. Rozšiřování kamer jde ruku v ruce s policií, konzultujeme s nimi, kde kamery chtějí. Kamera
na věži je jen ve zkušebním režimu, ještě to chce možná doplnit možnost snímání parkovacích karet.
Vzhledem k platným předpisům zatím město nemohlo využít záznam kamery a zasílat obsílky
přestupků. Od příštího roku je v plánu spustit kameru na věži naostro. Letos byl zkušební provoz
J. Pykal – doplnil informaci ke kostelu sv. Anny – letos komise regenerace schválila další část dotace
na opravu střechy, město pro to udělalo maximum, dále záleží na vlastníkovi
T. Jirásek – dotázal se na výtah na úřadě Na Sádkách
V. Švec – odpověděl, že v lednu se žádalo o dotaci v programu mobility, žádost však nebyla úspěšná,
a proto chce město zkusit poslat žádost příští rok
P. Vařbuchta – dotázal se, kdo dával právní rozbor, zda město může nebo nemůže zasílat přestupky z
kamery

starosta – odpověděl, že do kamerového záznamu může nahlížet pouze Policie, tuto kompetenci ale
nemá pan Bláha ani nikdo jiný z úřadu, který by měl přestupek řešit.
J. Nosek – informoval, že často se ho občané Telče ptají na různé věci z dopravy v Telči, protože je v
komisi pro dopravu. On to na komisi přednese, ale do rady se nic z toho nedostalo. Lidé si pak myslí,
že komise jsou jen naoko. Komise jsou poradním orgánem, pokud má komise nějaké stanovisko nebo
podnět, rada by měla nějak reagovat
závěr z rozpravy – podněty z komise a pracovní skupiny pro dopravu se na radě řešily, od té doby
komise neměla schůzi a reakce rady se nedostala ke členům. Informace budou předány na další
schůzi komise a skupiny
J. Nosek – nelíbí se mu lávka přes rybník Nadymák v Jihlavské ulici. Na konci lávky k hlavní silnici
není žádné zábradlí či taras, který by zarazil malé dítě, aby nevjelo nebo nevběhlo do silnice
V. Švec – myslí si, že lávka a přechod na Jihlavské ulici nejsou zbytečné, když někdo jde z
Beringerovy ulice, není tam kde bezpečně přejít
starosta – informoval, že další zasedání zastupitelstva je v pondělí 4. listopadu v 16 hodin, seminář
bude ve čtvrtek 31. října v Panském dvoře
21) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.
22) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům, veřejnosti a zaměstnancům MěÚ za účast.
Zapsali: Mgr. Pavel Soukop, Iva Slatinská (16:00 – 18:00 hod.)
Předáno k podpisům 25. září 2019.

Jindřich Kaupa , v.r.
ověřovatel

Mgr. Milena Kopečná , 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.

