Zápis
z 8. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 16.12.2019

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 (body 6-16), Karel Navrátil,
Bohumil Norek (body 1-6, 9-16), Ing. Jiří Pykal, Mgr. Jiří Remeš, Mgr. Ludmila Švarcová,
Jaroslav Švec, Mgr. Helena Tomíšková, Ing. Petr Vařbuchta (body 7-16), 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 18 členů zastupitelstva,
nepřítomni jsou Ing. Petr Vařbuchta a Mgr. Petra Kujínek Polodnová a omluvil se RNDr. Miloš
Vystrčil.
Konstatoval, že zastupitelstvo 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 (dva členové ZM)
4. Informace o ověření zápisu ze 7. zasedání ZM
5. Zpráva o činnosti rady města (25. - 27. schůze)
6. Návrh rozpočtu města na rok 2020
7. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Telče na období 2020-2023
8. Zrušení příspěvkové organizace Domov pro seniory Telč
9. Obecně závazné vyhlášky města Telče č. 1/2019 "o místním poplatku ze psů" a č. 2/2019 "o
místním poplatku z pobytu"
10. Žádost o dotaci na provozní náklady poskytování sociální služby v roce 2019
11. Zřízení městské policie
12. Schválení Zadání regulačního plánu Dačická
13. Schválení zadání regulačního plánu Hradecká
14. Rozprava
15. Souhrn přijatých usnesení
16. Závěr
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
Starosta města navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Ludmilu Švarcovou a RNDr. Evu Janouškovou Ph.D.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželo
4) Informace o ověření zápisu ze 7. zasedání ZM
Tajemník MěÚ informoval, že zápis ze 7. zasedání ZM, které se konalo 4. 11. 2019, byl ověřovateli
zápisu Ing. Petrem Vařbuchtou a RNDr. Milošem Vystrčilem ověřen bez připomínek.
5) Zpráva o činnosti rady města (25. - 27. schůze)
J. Pykal – dotázal se na odstranění černé skládky za Lamešovou vilou, kdy by skládka mohla být

odstraněna
M. Červený – odpověděl, že přímo k zaměstnancům se to zatím nedostalo, jinak by už odstranili
starosta – dodal, že to ještě prověří
6) Návrh rozpočtu města na rok 2020
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO
Přišla paní P. Kujínek Polodnová.
B. Burian – informoval, že finanční výbor se rozpočtu věnoval, neshodli se na všech nastavených
paragrafech, ale rámcově výbor doporučuje schválení rozpočtu
H. Hajnová – usnesení by rozdělila jednotlivě. Dotázala se, jaké bude rozdělení zůstatku
L. Komůrková – odpověděla, že současná rezerva je 10 milionů korun, z daní by mohlo zůstat
přibližně 5 milionů, plus ještě nějaké zbylé částky na jiných paragrafech a celkem to mohlo být asi 17
milionů
J. Pykal – v loňském roce v usnesení, že zastupitelstvo svěřuje radě města provádění, byla odrážka o
rozpočtových opatřeních v příjmové části rozpočtu v plné výši zapojených do rezervy a letos není.
Zeptal se proč
L. Komůrková – odpověděla, že je to sloučeno do druhé odrážky
H. Hajnová – § 3419 ostatní tělovýchovná činnost, všimla si, že se každoročně zvyšuje cca o 10 %,
navrhuje to do budoucna řešit buď zastropováním částky, nebo pravidelnou valorizací ihned v návrhu
rozpočtu
- § 6409, ohňostroj, žádá, aby bylo příště zapracováno přímo do návrhu rozpočtu
H. Tomíšková – dotázala se na kamerový systém
D. Novotný – odpověděl, že požadavek v rozpočtu na kamerový systém zahrnuje upgrade systému,
bude nový dohled na veřejné prostranství. Jedna část se týkala hardwaru a druhá část je rozpoznání
SPZ při vjezdu na náměstí
J. Pykal – fond projektů se už řešil na semináři zastupitelstva - navrhli studii na bytový dům v lokalitě
za Žabincem, která byla zapracována a bytové domy Radkovská, kde bylo zadání studie posunuto až
po projednání změny ÚP, bude řešeno i v souladu s přípravou revitalizace celého sídliště. Odložena
byla i lokalita Hornomyslovská. Bylo zapracováno dopravní hřiště a dětské hřiště pro obytnou zónu
Na Sádkách, navrhli prostor u úřadu. Navrhovali doplnění bezbariérového WC v budově úřadu Na
Sádkách kvůli dotaci na bezbariérový přístup. Byla zapracována doporučení Komise pro životní
prostředí v oblasti zeleně. Ze studie v ulici 9. května žádali vyjmutí posouzení demolice, studie je ale
již zadána. Parkoviště U Motorpalu navrhli řešit koncepčněji jako veřejné prostranství – to nebylo
akceptováno. Studie cyklostezek v Mikroregionu Telčsko - chtěli řešit povrchy stezek, ale také nebylo
akceptováno.
starosta – odpověděl, že dětské hřiště Na Sádkách navrhoval vytvořit v zahradě u úřadu V. Švec,
pokud jde o cyklostezky, jsou zatím ve fázi koncepční studie řešící trasování, povrchy a další detaily

se budou řešit v dalších fázích projektování
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.1. - zajistit rozpis schváleného rozpočtu dle UZ 81-6/8/2019
UZ 81-6/8/2019
Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020 dle přílohy č. 1, podání 6/8/2019 (objem
příjmů 172 846,70 tis Kč, objem výdajů 187 387,70 tis Kč, schodek 14 541 tis Kč, vyrovnaný tř. 8
financování) včetně závazných ukazatelů.
Zastupitelstvo města svěřuje radě města provádění:
- všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních
fondů a ostatních dotací a jejich použití
- všech ostatních rozpočtových opatření do výše 200 tis. Kč v jednotlivých případech v rámci
celkového schváleného rozpočtu
- uložilo radě města předkládat vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva města přehled radou
města přijatých rozpočtových opatření
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel
UZ 82-6/8/2019
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Fond projektů 2020 – seznam rozvojových záměrů a
způsobu financování dle přílohy č.3 podání 6/8/2019.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
UZ 83-6/8/2019
Zastupitelstvo města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy na poskytování dotací.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
7) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Telče na období 2020-2023
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO
Přišel pan P. Vařbuchta, odešel pan B. Norek.
H. Hajnová – dotázala se, jaká je metodika k vytvoření střednědobého návrhu rozpočtu
L. Komůrková – odpověděla, že se počítá s valorizací, je to odhad, nikdo neví, jestli za rok nepřijde
krize, je to i dle výdajů z minulých let, jsou tam i splátky úvěrů
UZ 84-7/8/2019
Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Telče na roky 2020-2023 dle
přílohy podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdrželo
8) Zrušení příspěvkové organizace Domov pro seniory Telč
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO
starosta – poděkoval paní ředitelce M. Krejčí a všem zaměstnancům za odvedenou práci v dnes již
bývalém Domově pro seniory, zároveň paní ředitelku omluvil, bohužel se nemohla dnešního zasedání
zúčastnit
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.1. - zajistit provedení všech úkonů souvisejících se zrušením
příspěvkové organizace Domov pro seniory dle UZ 85-8/8/2019

UZ 85-8/8/2019
Zastupitelstvo města schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zrušení příspěvkové
organizace Domov pro seniory Telč, se sídlem Špitální 46, 588 56 Telč - Staré Město, dnem
31.12.2019 s tím, že veškerý majetek, práva a závazky této zrušované příspěvkové organizace
přecházejí dnem 1.1.2020 na zřizovatele.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
9) Obecně závazné vyhlášky města Telče č. 1/2019 "o místním poplatku ze psů" a č. 2/2019
"o místním poplatku z pobytu"
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO
Přišel pan B. Norek.
J. Pykal – dotázal se na stanovisko ke zvýšení poplatku z pobytu předsedkyně komise pro cestovní
ruch
E. Janoušková – odpověděla, že komise projednala návrh zvýšení poplatku z pobytu na 20 Kč a
jednomyslně se shodli, že výše je adekvátní. Na rok 2021 je možnost zvýšení poplatku na 50 Kč, ale
myslí si, že už je to na Telč příliš. Podle nich není problém ve výši poplatku, ale na reálném placení
poplatků
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.1. - zajistit ve spolupráci s JUDr. Janou Matouškovou odeslání
vyhlášek na MVCR dle UZ 86-9/8/2019 - č. 1, 2/2019 o místním poplatku ze psů a z pobytu, zajistit
informování v TL 1, 2
UZ 86-9/8/2019
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 "o místním poplatku ze psů" dle
přílohy podání.
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 "o místním poplatku z
pobytu"dle přílohy podání.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
10) Žádost o dotaci na provozní náklady poskytování sociální služby v roce 2019
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO
starosta – doplnil, že rada města schválila pro SeneCura SeniorCentrum Telč převod majetku z nyní
zrušeného městského DPS v pořizovací účetní hodnotě cca 620 tisíc Kč, dle stanoviska rady města je
to pro letošní rok adekvátní náhrada za finanční příspěvek
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.1. - informovat žadatele dle neschváleného usnesení UZ 87-10/8/2019
- SeneCura, žádost o dotaci na provozní náklady poskytování sociální služby v roce 2019
UZ 87-10/8/2019
Zastupitelstvo města schvaluje dotaci ve výši 166 667 Kč společnosti SeneCura SeniorCentrum Telč
s.r.o. na poskytované sociální služby v listopadu a prosinci.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 166 667 Kč společnosti SeneCura
SeniorCentrum Telč s.r.o. na poskytované sociální služby v listopadu a prosinci (§ 6409, pol.
5901/§4350, pol. 5213).
Hlasování: 1 pro, 12 proti, 7 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

11) Zřízení městské policie
Předkladatel: Z pověření rady města Mgr. Pavel Soukop, tajemník městského úřadu
T. Jirásek – v příštím roce se začne s jedním policistou a uvidí se, kdo se přihlásí. Musí se více zapojit
i pan Bláha, aby vznikla aspoň částečná zastupitelnost a více se hlídaly parkovací karty
P. Vařbuchta – nyní jde o jednoho člena městské policie. Musí se řešit nekázeň na náměstí, ale i
mimo centrum, což jeden policista nemá šanci zvládnout, proto doufá, že je vidina časem rozšířit
počet policistů
starosta – na jednání rady města zazněly podobné názory
Úkol: Pavel Soukop - T//31.1. - zajistit ve spolupráci s JUDr. Janou Matouškovou odeslání vyhlášky na
MVCR dle UZ 88-11/8/2019 - č. 3/2019 o zřízení městské policie
UZ 88-11/8/2019
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o zřízení městské policie dle
podání.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 se zdrželo
12) Schválení Zadání regulačního plánu Dačická
Předkladatel: Z pověření RM - Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP
T. Jirásek – v textu se dočetl o vyvlastňování, dotázal se, jak je to myšleno
V. Švec – odpověděl, že v rámci zadání, které vychází z metodiky ministerstva, tam to slovíčko je.
ORÚP však toto slovo odstranilo jako nevhodné, navíc na podobné projekty vyvlastňovat nelze
J. Pykal – doplnil, že když si četli vypořádání požadavků, tak nejdou proti zadání, architekt má tedy
volnou ruku
H. Tomíšková – dotázala se, zda je vybrán architekt pro regulační plán
V. Švec – odpověděl, že ne, že po dnešním hlasování se vypíše výběrové řízení, ve kterém se vybere i
architekt
P. Vařbuchta – požádal pana V. Švece, aby zastupitelům i veřejnosti objasnil, jak se vytváří regulační
plán
V. Švec – vysvětlil proces projednávaní a vytváření regulačního plánu
Úkol: Vladimír Švec - T/31.1. - postupovat dle pravidel pro pořízení regulačního plánu dle UZ
89-12/8/2019 - Dačická
UZ 89-12/8/2019
Zastupitelstvo města schvaluje Zadání regulačního plánu Dačická.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
13) Schválení zadání regulačního plánu Hradecká
Předkladatel: Z pověření RM - Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Bez rozpravy.
Úkol: Vladimír Švec - T/31.1. - postupovat dle pravidel pro pořízení regulačního plánu dle UZ
90-13/8/2019 - Hradecká
UZ 90-13/8/2019
Zastupitelstvo města schvaluje zadání regulačního plánu Hradecká.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
14) Rozprava
V. Švec – informoval o probíhajících stavbách – rekonstrukce DDM – probíhají demolice a odkrývání
konstrukcí objektu, řeší se aktuální stav, který je horší, něž se předpokládalo. Realizuje firma
STARKON, spolupráce je dobrá. Konec je předběžně určen na srpen 2020. Celkové náklady jsou 30
milionů Kč, z větší části je to hrazeno z evropských dotací
- vybavení ZŠ Hradecká – finišuje se s vybavením nábytku, instaluje se výpočetní technika
- ZŠ Masarykova – počítačová učebna je vybavená, řeší se konektivita školy, hotovo by mělo být
nejdéle do února 2020
starosta – informoval, že 15. prosince se změnil jízdní řád vlaků a autobusů v rámci nového systému
Veřejné dopravy Vysočiny. Každý spoj, který je zrušený, je nějakým způsobem nahrazen autobusem
nebo vlakem, změn je mnoho. Tento rok je testovací, prosí o zaslání připomínek od občanů k těmto
změnám, případně je možné se obracet přímo na Odbor dopravy KÚ
J. Kaupa – pan X X X X X X X minule poukazoval na chybějící přechod u Horní brány. Má tu
souhlasné vyjádření PČR k návrhu řešení této lokality, kde je i osvětlený přechod pro chodce
starosta – dodal, že to ještě není definitivní řešení, památkáři mají problém s osvětlením
P. Kujínek Polodnová – chce požádat radní, aby shrnuli za uplynulý rok své působení v radě, co
prosadili a o co se zasloužili
starosta – zdůraznil, že rada města pracuje jako kolektivní orgán a ve většině případů se při řešení
všech záležitostí shodnou. Není tedy logické hodnotit práci jednotlivců, ale celé rady. Výsledky práce
rady jsou vidět třeba v rámci rozpočtu předloženém přehledu realizovaných akcí ve městě
V. Brtník – dodal, že pokud někdo chce vědět o jeho roce působení v radě, ať si přečte listopadové
Telčské listy
T. Jirásek – dotázal se, jestli někdo ví, proč byla zrušena hokejová juniorská soutěž, ve které v
minulých letech hráli studenti GOB a SOŠ Telč. Tímto byl zrušen hokejový obor a způsobilo to odliv
těchto studentů z Telče
starosta – odpověděl, že to bylo mnohými odborníky kritizované rozhodnutí Hokejového svazu, které
má nyní i soudní dohru. Někteří studenti odešli, maturanti zůstali a studují dle individuálního plánu,
do prvního ročníku se ani nehlásili, neměli by s kým hrát. Akademie se nově zaměřuje na děti do 15
let
F. Čermák – doplnil, že kategorie dorostu a juniorů zde skončila a studenti odešli kvůli tomu, že
chtějí hrát nejvyšší soutěž a "být vidět". Pan Pytlík si nechal mladší a starší žáky, kteří se učí na

základních školách
T. Jirásek – dotázal se na časový interval výběrového řízení a zaučení městského policisty
starosta – odpověděl, že se musí vypsat výběrové řízení, bude vypsáno co nejrychleji. Dále po výběru
policisty musí dotyčný absolvovat různá školení, bude hodně záležet na tom, jací budou zájemci
místostarosta – informoval, že město Telč bylo pochváleno za projekty, jako jsou Historické slavnosti
a vratné kelímky. Probíhaly také návštěvy partnerských měst a i v Sdružení měst Čech a Moravy je
město aktivní
B. Norek – je rád za zřízení městské policie, snaží se to prosadit už několik let, ví už o 2 adeptech,
bývalých policistech, kteří mají zájem
- v televizi mluvili o zámku a dotaci IROP – opravy a rekonstrukce. Uvedli, že se do výběrového řízení
nikdo nepřihlásil. Pravda je, že výběrové řízení stále probíhá, teprve ve středu 18. 12. proběhne
komise a posuzování nabídek. Při prohlídce zámku se bylo podívat 10 firem
J. Kaupa – byl s panem V. Švecem na kontrole Velkého Pařezitého rybníka a potoka, ten byl plný
sedimentu z rybníka a byl vyčištěn. Zelení údajně tvrdili, že by se nemělo koryto potoka prohloubit,
že by zmizely mokřady, ale myslí si, že to není pravda
J. Pykal – uvedl, že strana Zelených se k tomu nevyjadřovala
J. Kaupa – dodal, že kdyby se hrázka u rozdělovacího objektu protrhla, voda nepůjde na Telč, ale na
Třešť
J. Pykal – volal mu občan, že v Hradecké ulici stavební firma, která dělala školu, do kontejnerů pro
občany naházela papíry a plast, kontejnery byly poté plné a několik dní trvalo, než je vyvezli
starosta – požádal ORÚP o prověření
V. Brtník – zve spolu s Klubem důchodců 23. prosince v 17 hodin na zpívání koled u vánočního
stromu
starosta – informoval o termínech - 10. 2. 2020 pracovní seminář ZM, zasedání bude v Konírně na
zámku 17. 2., rada je ve středu 18. 12, poté bude až 15. 1. 2020
- měl tu návštěvu z Českého Krumlova, který řeší nový zimní stadion. Krumlov je asi třikrát větší než
Telč a byli překvapení, co všechno Telč v oblasti sportovišť vybudovala
J. Nosek – dotázal se, proč i seminář není otevřený pro veřejnost
starosta – odpověděl, že některé záležitosti nejdou hned projednávat veřejně, např. když se jedná o
koupi nějaké nemovitosti. K některým tématům je možné přizvat další osoby
15) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.
16) Závěr
Starosta poděkoval všem zastupitelům a zaměstnancům MěÚ za práci v tomto roce a popřál všem

krásné vánoční svátky a mnoho zdraví a štěstí v novém roce.
Zapsali: Mgr. Pavel Soukop, Iva Slatinská (16:00 - 17:40 hod.)

Mgr. Ludmila Švarcová , v.r.
ověřovatel

RNDr. Eva Janoušková Ph.D., 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.

