
Zápis 
z 2. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 29.11.2006 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Ing. Jan Bartošek, Alena Bláhová, Ing. Miroslav Brzek, MUDr. Ludmila Brzková, 
František Čermák, Mgr. Roman Fabeš, PharmDr. Václav Hercik, Pavel Komín, 
Milena Kopečná, Miroslav Kouba, Jiří Liška, Hana Müllerová, Karel Navrátil, 
Bohumil Norek, Ing. arch. Jiří Ondráček, MVDr. Zdeněk Vojta, RNDr. Miloš 
Vystrčil (body 6-21), Stanislav Vyvadil, Vladimír Švec DiS. 

 

1) Zahájení 
- informace o počtu přítomných členů ZM 

- konstatování, zda je ZM schopno se usnášet 
 
Jednání zastupitelstva zahájil starosta oznámením, že přítomno je 18 členů zastupitelstva 
města (omluven: Ing. Jan Heralecký a RNDr. Stanislav Máca, RNDr. Miloš Vystrčil 
přijde později) a konstatováním, že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
Starosta uvedl, že na funkci rezignoval zastupitel Ing. Bohumil Tripal a nahradil ho Jiří 
Liška. 
Tajemník přednesl znění slibu a Jiří Liška pronesl slovo „Slibuji“ a potvrdil složení slibu 
svým podpisem. 
 

2) Schválení programu jednání ZM 
 
Starosta navrhl rozšířit program jednání o bod 18) Prodej pozemku - obytná zóna 
Svatojánská (parc.č 1204/81). 
Hlasování o programu: 18 pro 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové ZM) 
 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu 2. zasedání Karla Navrátila a Jiřího Ondráčka. 
Hlasování: 18 pro 
 

4) Informace o ověření zápisu z 1. zasedání ZM 
 
Tajemník informoval, že zápis z 1. zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli Milenou 
Kopečnou a Bohumilem Norkem ověřen bez připomínek. 
 

5) Zpráva o činnosti rady města(1. a 2. schůze RM) 
 
Místostarostka přednesla zprávu o činnosti rady města z 1. a 2. schůze – bez připomínek. 
 

6) Schválení návrhu změny č.2 územního plánu města Telče 
Předkladatel: Ing. Bohumil Tripal, vedoucí ORÚP 

Přišel RNDr. Miloš Vystrčil. 



B. Tripal – popsal vývoj změny ÚP 
 
J. Ondráček – popsal jednotlivé změny 
 
Úkol: Bohumil Tripal - T/31.12. – dokončit všechny úkony nutné v souvislosti se schválení 
změny č. 2 ÚP. 
 
UZ 8-6/2/2006 
1. zastupitelstvo města schválilo dle §84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění dle §26, zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) v platném znění změnu č. 2 územního plánu města Telče. 
2. Zastupitelstvo města vymezilo závaznou část změny č.2 ÚP v rozsahu uvedeném v 
textové a grafické části změny. 
3. Zastupitelstvo města uložilo radě města vydat obecně závažnou vyhlášku o závazných 
částech změny č. 2 územního plánu. 
Hlasování: 19 pro  
 

7) Prodej pozemku - obytná zóna Svatojánská (p.č.1204/82,p.č. 1204/83)  
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

V. Hercik - v souladu s ustanovením § 83 odst. 2 zákoníku práce informoval, že se zdrží 
hlasování o tomto bodu vzhledem ke střetu zájmu 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/ihned – adm. smlouvy o budoucí smlouvě dle 9-7/2/2006 – 
manž. xxxxxxxxxxx. 
 
UZ 9-7/2/2006 
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o budoucí smlouvě na prodej pozemku : 
- parc.č 1204/82 o výměře 497 m2 a pozemek parc.č. 1204/83 o výměře 383 m2 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 18 pro, 1 se zdržel 
 

8) Prodej pozemku - obytná zóna Svatojánská (p.č. 1204/86, p.č. 1204/87, p.č. 1204/79)  
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková , vedoucí FO 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/ihned – adm. smluv a dohody dle 10-8/2/2006 – xxxxx, 
xxxxxx. 
 
UZ 10-8/2/2006 
Zastupitelstvo města schválilo: 
- Smlouvu o budoucí smlouvě na prodej pozemku parc. č 1204/86 o výměře 342 m2 a 
parc.č. 1204/87 o výměře 435 m2 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
- Dohodu o použití zaplacené kupní ceny ze zrušené smlouvy o uzavření budoucí kupní 
smlouvy ze dne 28. 2. 2006 k úhradě kupní ceny za pozemek parc.č 1204/86 o výměře 
342 m2 a parc. č. 1204/87 o výměře 435 m2 v obci a k. ú. Telč 
- Smlouvu o budoucí smlouvě na prodej pozemku parc. č. 1204/79 o výměře 697 m2 panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 19 pro 



9) Prodej části pozemku parc.č. 6028/2 v obci a k.ú. Telč 
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková , vedoucí FO 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.12. – adm. smluv dle 11-9/2/2006 – xxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
UZ 11-9/2/2006 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 6028/4 o výměře 7 m2 paní xxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,-- Kč/m2. 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 6028/5 o výměře 7 m2 panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,-- Kč/m2. 
Hlasování: 19 pro 
 

10) Návrh rozpočtového provizoria na rok 2007 
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková , vedoucí FO 

starosta – existují dvě varianty, tato varianta je provizorium. Nemáme přehled o tom, jak 
se budou vyvíjet příjmy v příštím roce, proto jsme přistoupili k této variantě. Nemá to vliv 
na hospodaření města  
 
M. Vystrčil – jak bude financován domov důchodců, do výše 30% může být nedostatečné. 
Navrhuje, aby pro sociální oblast mohly být hrazeny výdaje do 60% schváleného rozpočtu 
2006 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/do schválení rozpočtu – zajistit finanční hospodaření dle 12-
10/20/2006 – rozpočtové provizorium. 
 
UZ 12-10/2/2006 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové provizorium na rok 2007 dle upravené textové 
části podání 10/2. 
Hlasování: 19 pro 
 

11) Zřizovací listina příspěvkové organizace Domov důchodců Telč a Zásady 

Zastupitelstva města Telče o vymezení majetkových práv a povinností. 
Předkladatel: Z pověření rady města místostarostka 

M. Vystrčil – zákon umožňuje změnu názvu. Lidé se budou ptát kde je dům pro seniory. 
My tím materiálem zakládáme novou organizaci. Je nestandardní vydávat novu zřizovací 
listinu 
 
tajemník – město nechtělo rušit starou zřizovací listinu. Takto se to řeší standardně, 
vyplývá to z prvního odstavce, nahrazují se všechna ustanovení, ale je to stále stávající 
zřizovací listina 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.12. – adm. zřizovací listiny a zásad dle 13-11/2/2006 vč. 
zaslání jednoho vyhotovení Domovu pro seniory. 
 
Úkol: Jana Matoušková - T/31.12. – změna stávající smlouvy o výpůjčce (město, Domov 



důchodců) tak, aby se na vypůjčený majetek vztahovaly Zásady Zastupitelstva města 
Telče. 
 
Úkol: Eva Cupáková - T/průběžně – až bude aktuální měnit zřizovací listiny školských 
organizací, dát do dodatku odkaz na Zásady Zastupitelstva města Telče. 
 
UZ 13-11/2/2006 
Zastupitelstvo města schválilo úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Domov pro seniory Telč s účinností od 1. ledna 2007. 
Zastupitelstvo města schválilo Zásady Zastupitelstva města Telče o vymezení 
majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných městem Telč. 
Hlasování: 19 pro 
 

12) Odměny neuvolněných členů zastupitelstva města 
Předkladatel: Z pověření RM-Mgr. Pavel Soukop, tajemník 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/ihned – zajistit výplatu odměn dle 14-12/2/2006 – neuvolnění 
členové ZM. 
 
UZ 14-12/2/2006 
Zastupitelstvo města stanovilo v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, s účinností od 1. prosince 2006 
měsíční odměny neuvolněným členům rady města a neuvolněným členům zastupitelstva 
města ve výši dle textové části podání 12/2. 
Hlasování: 19 pro 
 

13) Projekt revitalizace Panského dvora 
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města 

Závěr z rozpravy: 
Zastupitelstvo přijme usnesení, kterým schválí účast města na projektu s upřednostněním 
formy pronájmu areálu. Pokud by zpracovatel výběrového řízení dospěl k závěru, že v 
některých částech by byla pro město výhodná jiná forma právního vztahu, může o této 
záležitosti jednat zastupitelstvo města při schvalování podmínek výběrového řízení. 
Podmínky výběrového řízení budou předloženy ke schválení na zasedání zastupitelstva 
města. 
 
Úkol: Roman Fabeš - T/průběžně – postupovat dle 15-13/2/2006, textové části podání a 
závěru z rozpravy 13/2. 
 
UZ 15-13/2/2006 
Zastupitelstvo města schválilo účast města na projektu Panského dvora s upřednostněním 
formy pronájmu areálu bývalého Školního statku. 
Hlasování: 19 pro 
 

14) Osadní výbor místní části Studnice 
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města 



starosta – zhodnotil práci osadního výboru ve Studnicích kladně 
 
Úkol: Eva Kotrbová - T/ 31.12. – informovat členy výboru o členství. 
 
UZ 16-14/2/2006 
Zastupitelstvo města zřídilo v souladu s § 117 a § 120 zákona č. 128/2000 Sb, O obcích 
osadní výbor ve složení : 
Předseda : Jan Staněk 
Členové :  
Miroslav Mařík 
František Krejčí 
Josef Vítů 
Jitka Přibylová 
Hlasování: 19 pro 
 

15) Zástupci města v dozorčí radě společnosti Služby Telč, spol.s r.o. 
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Pavel Soukop - RM 3 – podání dle 17-15/2/2006 – dozorčí rada Služby Telč. 
 
UZ 17-15/2/2006 
Zastupitelstvo města doporučilo radě města odvolat Miroslava Sovu a Františka Štancla z 
dozorčí rady Služeb Telč, spol.s r.o. a jmenovat zástupce města v dozorčí radě společnosti 
Služby Telč, spol.s r.o. Pavla Komína a Vladimíra Švece. 
Hlasování: 17 pro, 2 se zdrželi 
 

16) Zástupce města v Lesním družstvu Borovná 
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města 

Bez rozpravy. 
 
UZ 18-16/2/2006 
Zastupitelstvo města navrhlo v souladu s ustanovením §84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, aby zástupcem města v představenstvu Lesního 
družstva Borovná byl MVDr. Stanislav Bureš. 
Zastupitelstvo města deleguje v souladu s ustanovením §84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, zástupce města na členskou schůzi Lesního družstva 
Borovná starostu města Mgr. Romana Fabeše. 
Hlasování: 19 pro 
 

17) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Eva Kotrbová - T/ 31.12. – informovat členy výboru o členství. 
 
 



UZ 19-17/2/2006 
Zastupitelstvo města zřídilo v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb, O obcích finanční a 
kontrolní výbor ve složení : 
předseda : Stanislav Máca 
členové :  
Luděk Rux 
Marie Plačková 
Tomáš Jirásek 
Pavel Opatrný 
Bedřich Burian 
Jan Kopejtka 
 
Kontrolní výbor : 
předseda : Miroslav Kouba 
členové : 
Jindřich Kaupa 
Vladislav Veselý 
Jaroslav Kadlec 
František Štancl 
Josef Muranský 
Petr Svatoň 
Zastupitelstvo města jmenovalo tajemníkem finančního výboru Ing. Lenku Komůrkovou a 
tajemníkem kontrolního výboru Mgr. Pavla Soukopa. 
Hlasování: 19 pro 
 

18) Prodej pozemku - obytná zóna Svatojánská (parc.č 1204/81) 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/ihned – adm. smlouvy dle 20-18/2/2006 – xxxxxxx. 
 
UZ 20-18/2/2006 
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o budoucí smlouvě na prodej pozemku parc. č 
1204/81 o výměře 538 m2 v obci a k. ú. Telč xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 19 pro 
 

19) Rozprava členů ZM 
 
starosta – byla podepsána smlouva o spolupráci na pořádání Dolnorakouské výstavy 2009. 
Probíhají přípravné práce na náplni výstavy. Kurátorem je Mgr. Horymír Kubíček, v týmu 
budou pracovat i lidé z našeho městského úřadu. Prostředky na investici bychom mohli 
získat ze Česko-rakouského fondu. Další prostředky bychom měli získat z norských 
fondů.  
- rekonstrukce vodovodu a kanalizace Batelovská ul., Luční, Křížova a Květinová ul. Byla 
nám poskytnuta dotace z Ministerstva zemědělství. Do 15.12. musí být část dotace 
proinvestována. Na tuto akci poskytne dotaci i Kraj ve výši 10%, další peníze budeme 
čerpat ze SVaK. Probíhá jednání s E.ON, aby se v Květinové ul. byla elektřina uložena do 
země. V Křížové ul.už je to vyřešené. Problém jsou peníze na povrchy 
 



místostarostka – upozornila na rozdaný materiál z odboru kultury, pozvala na vánoční 
akce. Zmenšené kalendárium jako PF k vyzvednutí na sekretariátu 
- každý rok pořádáme setkání zastupitelů postupně s představiteli škol a dalších zařízení 
ve městě, spolků a sdružení, s trenéry mládeže a poslední s podnikateli. Pozvala na tato 
setkání 
 

20) Souhrn přijatých usnesení 
 
Tajemník přednesl souhrn přijatých usnesení – bez připomínek. 
 

21) Závěr zasedání 
 
Starosta poděkoval za účast a popřál klidné vánoční svátky, a pevné zdraví v novém roce. 
 
Zapsali: 
Mgr. Pavel Soukop, Jitka Plhalová, 16.00 – 18:20 hod. 
 

 

Karel Navrátil, v. r. 
ověřovatel 

Ing. arch. Jiří Ondráček, v. r. 
ověřovatel 

 

Mgr. Roman Fabeš, v. r. 
starosta města 

Hana Müllerová, v. r. 
místostarostka města 

 
Anonymizováno dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.        jp 


