
Zápis
z 18. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 24.06.2013

Přítomni: členové zastupitelstva města
Alena Bláhová, Ing. Miroslav Brzek, František Čermák (body 1-14), Mgr. Roman Fabeš,
Ing. Jan Heralecký, Antonín Jahoda, Pavel Komín, Miroslav Kouba, Mgr. Jiří Liška, RNDr.
Stanislav Máca (body 6-18), Hana Müllerová, Josef Muranský, Mgr. Karel Navrátil,
Bohumil Norek, Bc. Miloš Novák, Ing. Václav Ondráček, Mgr. Jiří Remeš, RNDr. Miloš
Vystrčil, Ing. Jana Vystrčilová, Stanislav Vyvadil

1) Zahájení
-informace o počtu přítomných členů ZM
-konstatování, zda je ZM schopno se usnášet
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva města přivítáním přítomných.
Oznámil, že je přítomno 19 členů zastupitelstva města a konstatoval, že zastupitelstvo je schopno se
usnášet.
Omluveni:RNDr. P. Macků
Nepřítomní: RNDr. S. Máca

2) Schválení programu jednání ZM
Hlasování o programu jednání: 19 pro

3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu J. Remeše a j. Lišku.
Hlasování: 19 pro

4) Informace o ověření zápisu z 17. zasedání ZM
Tajemník informoval, že zápis z 17. zasedání byl ověřovateli ověřen bez připomínek.

5) Zpráva o činnosti rady města (60. - 63. schůze)
J. Muranský – vznesl dotaz na UR949-8/63/2013

starosta – jedná se o zajištění financování dokumentace na zateplení veřejných budov města, žádosti
o  dotace byly  podány pouze na projekt  pro  územní  rozhodnutí,  je  třeba dopracovat  prováděcí
dokumentaci pro soutěž na dodavatele stavby

M. Kouba – požádal o podrobnější vysvětlení k UR 950-9/63/2013

starosta –jedná se o výběrové řízení na rekonstrukci stávajících dvou bytů na tři byt. jednotky v domě
čp. 137, ul. Slavatovská,lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 7. 2013

6) Rozpočtové opatření - předfinancování realizace projektu - Památky UNESCO v Kraji
Vysočina
Předkladatel: Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury

A. Bláhová – jaká částka je vynaložena na finanční pokrytí kamery na náměstí v pořadu Panorama

V. Peichlová – zpravodajství prostřednictvím panoramatických kamer pro ČT 2 stojí 170tis. na půl
roku



V průběhu bodu přišel S. Máca

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7.-RO dle UZ 121-6/18/2013-předfinancování realizace projektu
"Památky UNESCO v Kraji Vysočina"

U 121-6/18/2013
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 300 tis. Kč na předfinancování realizace
projektu "Památky UNESCO v Kraji Vysočina" (§ 6409, pol. 5901/§ 3319, pol. 5169).
Hlasování: 20pro

7) Schválení finančního závazku na realizaci projektu „Dopravní terminál u škol v ulici
Hradecká“
Předkladatel: Z pověření RM - Vladimír Švec

Z důvodu nepřítomnosti V. Švece tento bod přednesl pan starosta.

starosta –představil  projekt dopravního terminálu na Hradecké ulici,  informoval, že kromě dvou
stromů, které se musí pokácet,všechny zůstanou a pomník se přemístí, autobusy se budou vracet
zpět přes Štěpnici

M. Vystrčil – co je součástí této fin. dotace

starosta – do nákladů projektu je zahrnuté kompletní vybudování nového zálivu u škol s budovou
zastávky a parkoviště,chodník není součástí dotace, na rekonstrukci budou použité finance ze SFDI

J. Muranský – vznesl dotaz, zda zůstane stávající chodník u zastávky a dopravní značení přechodu

starosta – dle projektové dokumentace chodník na pravé straně zastávky nebude a přechod se
přesune na křižovatku s ul. Komenského

Úkol: Vladimír Švec - T/15.7.-postupovat dle pravidel dotačního programu-schválení finančního
závazku na profinancování projektu „Dopravní terminál u škol v ulici Hradecká“, UZ 122-7/18/2013

U 122-7/18/2013
Zastupitelstvo města schválilo finanční  závazek ve výši  9.209.064Kč na profinancování  projektu
„Dopravní terminál u škol v ulici  Hradecká“ podpořeného z Regionálního operačního programu
Jihovýchod.
Hlasování: 20 pro

8) "Nájemní smlouva a smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní" - byt č. 4 - Radkovská
čp. 617 - Telč
Předkladatel: Z pověření RM - Vladimír Švec

Z důvodu nepřítomnosti V. Švece tento bod přednesl pan starosta.

Úkol: Jana Matoušková - T/31.7.-uzavřít dodatek k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí
smlouvy kupní k bytu č. 4 v Radkovské čp. 617 v Telči s panem Markem Schwarzem, Brněnská čp.
202, Slavonice dle UZ 123-8/18/2013

U 123-8/18/2013
Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí



smlouvy kupní k bytu č. 4 v Radkovské čp. 617 v Telči s panem 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: 20 pro

9) ÚZSVM Jihlava - převod pozemků p.č. 790/4, p.č. 790/8 v k.ú. Telč na město Telč
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková

Z důvodu nepřítomnosti L. Komůrkové tento bod přednesl pan tajemník.

tajemník – jedná se o pozemky pod komunikací v ul. Družstevní

starosta-  informoval  o  jednání  se  státním  pozemkovým  úřadem  v  Jihlavěo  převodu  některých
pozemků v k.ú. Telč, je ujednaná společná schůzka, která by měla dořešit majetkové nesrovnalosti
- na základě nového územního plánu se objevily nové plochy na území města, o které bychom měli
zájem

M. Vystrčil – obrátilo se na něj několik občanů, kteří měli uzavřenou nájemní smlouvu na státní
pozemky a řádně platili nájemné, nyní vyšlo najevo, že si právo hospodaření k těmto pozemkům mezi
sebou převedly státní organizace (ÚZSVM a Státní pozemkový úřad) a že nájemné bylo placeno
neoprávněné státní organizaci, nyní je vůči těmto občanům uplatňováno zpětné doplacení nájemného.

tajemník  –  informoval  o  probíhajícím soudním sporuse  Státním pozemkovým úřadem o  určení
vlastnického práva k historickému majetku města v k.ú.Vanov (jedná se o 3 rybníky a přilehlé
pozemky o celkové výměře cca 10 ha), spor se pro město nevyvíjí dobře
- podobný problém má i Zemědělské družstvo s pozemky v bývalé cihelně, které město ZD prodalo

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7.-informovat ÚZSVM dle UZ 124-9/18/2013-nabytí pozemků v ul.
Družstevní

U 124-9/18/2013
Zastupitelstvo města schválilo nabytí pozemků p.č. 790/4 ostatní plocha o vým. 385 m2 a p.č. 790/8
ostatní plocha o vým. 326 m2 v k.ú Telč do vlastnictví města Telče.
Hlasování: 20 pro

10) Vetrellan s.r.o. Praha - nabídka na odkoupení pozemků
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková

Z důvodu nepřítomnosti L. Komůrkové tento bod přednesl pan tajemník.

tajemník – potvrdil výhodnost ceny za pozemky

J. Vystrčilová – jaké povinnosti má město vůči nabídce a jaké jsou pozitiva nabídky

starosta – jedná se o nemovitosti, kde vedou inženýrské sítě, parkoviště a zeleň, kterou udržuje
město

V. Ondráček – vznesl dotaz, zda společnost vlastní ještě další pozemky na území města

starosta – nevlastní, jsou to pozemky, které dříve patřily k bytovému domu, jehož majitelem byl
Motorpal, společnost je jednou z nástupnických společností Motorpalu



Úkol: Lenka Komůrková - T/31.7.-uzavřít kupní smlouvu dle UZ 125-10/18/2013-Vetrellan s.r.o.

U 125-10/18/2013
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení pozemků v obci a k.ú. Telč p.č. 2370/4 (ostatní plocha,
zeleň) o vým. 457 m2, p.č. 2370/15 (ostatní komunikace) o vým. 57 m2, p.č. 2370/16 (ostatní plocha,
zeleň)o vým. 58 m2, p. č. 2370/18 (jiná plocha)o vým. 4 m2 od společnosti Vetrellan s.r.o Náměstí 14
října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, za dohodnutou kupní cenu ve výši 40.320,--Kč.
Hlasování: 20 pro

11) Prodej bytové jednotky č. 214/6 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu
čp. 214 v Radkovské ul. v Telči-žádost Lukáše Cejnka ze dne 29.5.2013
Předkladatel: Z pověření RM - Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

starosta – s příjmem z prodeje bytu jsme počítali na rekonstrukci ZŠ a rekonstrukci byt. jednotek v ul.
Slavatovská, máme zájem vyjít p. Cejnkovi vstříc a pokusit se s financující bankou dojednat takové
podmínky, které jsou pro všechny přijatelné, v žádném případě nechceme, aby šlo město do rizika, že
nebude mít byt ani peníze

S. Máca – vznesl dotaz, zda se nejedná o obcházení zákona

tajemník – takový postup se rozhodně nedá považovat za obcházení zákona, uvedl, že v ČR se při
prodejích obecních bytů postupovalo obdobným způsobem

M. Novák – vznesl dotaz na to, jak by se konkrétně postupovalo

tajemník – jednou z možností je, že by současně s kupní smlouvou byla na jedné listině uzavřena i
zástavní smlouva, kterou by kupující dal předmětný byt do zástavy městu a měli bychom tak jako
zástavní věřitel první pořadí, v kupní smlouvě by bylo uvedeno, že se kupní cena (její část) uhradí z
hypotečního úvěru přímo na účet města, pro banku by to byla jistota, že jakmile by poukázala úvěr
na náš účet, naše zástavní právo by tím zaniklo a jejich zástavní právo by získalo první pořadí

J. Matoušková – běžně se prodávají byty s možností druhé zástavy, je to běžný postup

V. Ondráček – je pro navrhovaný postup, neboť v dnešní době se kupní ceny většinou hradí z úvěru,
málokdo má tolik peněz, aby mohl zaplatit kupní cenu před podpisem kupní smlouvy, musíme si to
vyzkoušet, kdo bude platit poplatky bance a ostatní náklady?

tajemník – poplatky bance hradí ten, kdo si bere hypotéku, kdo hradí správní poplatek za návrh na
vklad na KÚ se musí účastníci dohodnout, většinou je to kupující, daň z převodu nemovitostí zaplatí
prodávající

Úkol: Jana Matoušková - T/ihned- postupovat dle UZ 126-11/18/2013-prodej bytu Cejnek

U 126-11/18/2013
Zastupitelstvo města schválilo změnu splatnosti kupní ceny za prodej bytové jednotky č. 214/6 a
spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 214 v Radkovské ul. v Telči - dle textové
části podání 11/18/2013.
Hlasování: pro 19, 1 proti

12) Závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka a změna



Stanov dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2012.

Předkladatel: z pověření RM Hana Müllerová

Bez rozpravy.

Úkol: Hana Müllerová - T/31.7.-informovat dobrovolný svazek obcí dle UZ 127-12/18/2013-Česká
inspirace

U 127-12/18/2013
Zastupitelstvu  města  projednalozávěrečný  účet,  zprávu  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  a
účetní závěrku dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2012.
Zastupitelstvo města schválilo změnu stanov dobrovolného svazku obcí Česká inspirace dle přílohy
podání 12/18/2013.
Hlasování: 20 pro

13) Závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka a změna
Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2012.

Předkladatel: z pověření RM Hana Müllerová

J. Muranský – dotaz k přílohám ohledně názvu Jankov – Holašovice (obec Holašovice je místní část
obce Jankov)

V. Ondráček – poukázal na špatnou kvalitu naskenované přílohy, pokud tam budou, měly by být
čitelné

Úkol: Hana Müllerová - T/31.7.-informovat dobrovolný svazek obcí dle UZ 128-13/18/2013-České
dědictví UNESCO

U 128-13/18/2013
Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet,  zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření  a
účetní závěrku dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2012.
Zastupitelstvo města schválilo změnu stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO dle
přílohy podání.
Hlasování: 20 pro

14) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní uzávěrka Svazu
vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2012
Předkladatel: Z pověření RM - Mgr. Roman Fabeš, starosta města

J. Muranský – audit nezjistil žádné závady v hospodaření do 31.12.2012, kdy členem svazku byla i
Jihlava a nezpochybnila audit ani v předchozích letech

starosta-  podrobně  informoval  o  situaci  kolem vystoupení  Jihlavy  ze  svazku,  inicioval  schůzku
zástupců SVak a primátora Jihlavy, schůzka probíhala v konstruktivním duchu, závěr schůzky byl
medializován v tisku. Nyní je postupováno dle závěrů z jednání, bohužel ze strany právních zástupců
Jihlavy jsou podnikány kroky které se závěry nekorespondují.
- Město Brtnice ke konci roku také vystoupí ze svazku, neví, jak se k tomu postaví ostatní obce

Úkol: Roman Fabeš - T/31.7.-informovat dobrovolný svazek obcí dle UZ 129-14/18/2013-SVAK



U 129-14/18/2013
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet,  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
účetní uzávěrku Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2012.
Hlasování: 20 pro

15) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní uzávěrka Svazku
obcí Železnice Kostelec - Slavonice za rok 2012
Předkladatel: Z pověření RM - Mgr. Roman Fabeš, starosta města

starosta – informoval o činnosti svazku a o výstupech z projektu DY-THA rail,který má za cíl rozvoj
cestovního ruchu a kultury v regionu podél železnice Kostelec - Slavonice
- informoval o odchodu Ing. P. Šalandové – účetní svazku z kanceláře Mikroregionu. Pro Svazek
železnice bude i nadále pracovat

V průběhu bodu odešel F. Čermák

Úkol: Roman Fabeš - T/31.7.-informovat dobrovolný svazek obcí dle UZ 130-15/18/2013-Železnice
Kostelec-Slavonice

U 130-15/18/2013
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet,  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
účetní uzávěrku Svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice za rok 2012.
Hlasování: 19 pro

16) Rozprava
starosta- obdržel dopis z města Orozslany, což je partnerské město Šaly. Zastupitelé maďarského
města seusnesli, že by chtěli navázat spolupráci s Telčí a podepsat smlouvu.
- informoval o spolupráci čtyř měst v rozsahu minulých let - jsou dvě možnosti:
1) podepsat partnerskou smlouvu s maďarským městem Oroszlány
2) pokračovat v dosavadní spolupráci
Hlasováním o první možnosti se všech 20 zastupitelů zdrželo hlasování.

starosta – informoval o rekonstrukci v ul. Hradecká, potvrdil, že práce probíhají dle harmonogramu
- informoval o projektech LD Borovná, jedná se o úpravy lesních cest kolem kaple sv.Karla v Lipkách
a na Oslednicích
-  dále  informoval  o  schválených dotacích na zateplení  budov Na Sádkách,  ZŠ Hradecká a  ZŠ
Masarykova
- o výsledku dalších dotačních řízení bude zastupitelstvo informováno na příštím zasedání
místostarostka – představila realizované projekty týkající se kulturních a propagačních aktivit města

J. Vystrčilová – vznesla dotaz na realizaci nového zimního stadiónu

starosta – byly prověřeny možnosti financování z MŠMT a MF, v jednání je ještě další vyhlášení
dotačních titulů, ze kterých by město mohlo projekt financovat, probíhá spolupráce s ČVUT, aby bylo
zařízení co nejšetrnější a nejúčinnější. Koncesní řízení na spolupráci se soukromým subjektem města
Bystřice je v současné době na ÚOHS, čekáme na výsledek posouzení.

V. Ondráček – vrátil se k diskusi o skládce před sběrným dvorem Za Stínadly a problému plných
kontejnerů a jejich výměnu za prázdné, které není možné technicky zajistit

J. Salus – před sběrným dvorem je černá skládka stále častěji, v některých případech se problémem



zabývá policie
- probíhají jednání s jednatelem společnosti ASA, pokusí se problém vyřešit

starosta –  tato problematika se už řeší  v  rámci  Mikroregionu,  společně hledáme možnosti  pro
zefektivnění systému v celém Mikroregionu Telčsko

J. Muranský – poukázal na kontejnery na tříděný odpad a nepořádek kolem nich

J. Salus – kontejnery se vyváží jednou týdně, některá místa jsou více exponovaná a odpad se hromadí
kolem, podnikatelé můžou větší množství tříděného odpadu odvézt do sběrného dvora

J. Vystrčilová – dotázala se, zda byly použity botičky

J. Liška – neví, ale zjistí a pošle zprávu e-mailem

J. Vystrčilová – kam se mají hlásit vadné kontejnery na odpad

J. Salus – nádoby na tříděný odpad jsou majetkem města a jejich nefunkčnost můžou občané hlásit
jak na spol. Služby Telč, nebo na odbor rozvoje

V. Ondráček – požádal o zaslání výstupu z jednání se společností ASA

Úkol: Roman Fabeš - R. Fabeš- informovat zastupitelé města Oroszlány o výsledku hlasování.

17) Souhrn přijatých usnesení
Tajemník přednesl souhrn přijatých usnesení na 18. zasedání ZM

18) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast.

Zapsali:
Mgr. P. Soukop, E. Kotrbová (16:00 - 18:40 hod.)

Mgr. Jiří Liška
ověřovatel

Mgr. Jiří Remeš
ověřovatel

Mgr. Roman Fabeš, v. r.
starosta města

Hana Müllerová, v. r.
místostarostka města

Anonymizováno dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.


