
Zápis 
z 3. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 14.03.2003 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná, 
Jan Kopejtka, Miroslav Kouba, Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. Stanislav Máca, Hana 
Müllerová, Lubomír Nerad, Bohumil Norek, Ing. Václav Ondráček, Věra 
Peichlová, Ing. Josef Plucar, Ing. Jiří Policar, Mgr. Jan Sláma, RNDr. Miloš 
Vystrčil, František Štancl 

 

1) Zahájení 
- informace o počtu přítomných členů ZM 

- konstatování, zda ZM je schopno se usnášet 
 
Jednání zastupitelstva zahájil starosta města oznámením, že je přítomno 18 členů 
zastupitelstva města a konstatováním, že zasedání je usnášeníschopné. 
 

2) Slib člena zastupitelstva města Mgr. Jana Slámy 

(§ 69, odst. 2,3 zák. 128/2000 Sb., o obcích)  
 
V souladu s § 69 zák. 128/2000 Sb., o obcích složil Mgr. Jan Sláma slib člena 
zastupitelstva města pronesením slova "Slibuji" a podpisem pod textem slibu (viz 
příloha). 
 

3) Schválení programu jednání ZM 
 
Program jednání byl schválen všemi přítomnými bez připomínek. 
Hlasování: 18 pro 
 

4) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové ZM) 
 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Jan Bartošek a Bohumil Norek.  
Hlasování: 18 pro 
 

5) Informace o ověření zápisu z 2. zasedání ZM 
 
Tajemník MěÚ Oldřich Zadražil informoval, že zápis z 2. zasedání zastupitelstva města 
byl ověřen ověřovateli Věrou Peichlovou a Ing. Josefem Plucarem bez připomínek. 
 

6) Zpráva o činnosti rady města (3-8. schůze rady) 
 
Místostarostka Hana Müllerová přednesla zprávu o činnosti rady města od 3. - 8. schůze - 
bez připomínek. 
 
 
 



7) Plnění usnesení za II. pololetí 2002 
 
Plnění usnesení zastupitelstva města přijatých ve druhém pololetí 2002 přednesl tajemník 
MěÚ Oldřich Zadražil - bez připomínek. 
 

8) Osadní výbor místní části Studnice 
 
Předkladatel: RM - z pověření starosta 

Bez rozpravy. 
 
UZ 10-8/3/2003 
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: 18 pro 
 

9) Zástupci města v dozorčí radě společnosti Služby Telč, spol.s r.o. 
 
Předkladatel: RM - z pověření starosta 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Roman Fabeš - Poděkovat Jiřímu Plachému za práci v dozorčí radě Služeb Telč. 
 
UZ 11-9/3/2003 
Zastupitelstvo města odvolalo v souladu s ustanovením § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, Jiřího Plachého z dozorčí rady Služeb Telč, spol. s r. o. a jmenovalo zástupcem 
města v dozorčí radě společnosti Služby Telč, spol. s r. o. Františka Štancla. 
Hlasování: 18 pro 
 

10) Zástupce města v Lesním družstvu Borovná 
 
Předkladatel: RM - z pověření starosta 

Ing. J. Policar - informoval o tom, že nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost, při které by 
docházelo ke střetu zájmů s funkcí zástupce města v LD Borovná.  
 
Úkol: Pavel Soukop - Informovat LD Borovná o novém zástupci města. 
 
UZ 12-10/3/2003 
Zastupitelstvo města odvolalo v souladu s ustanovením § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, Ing. Josefa Kamaryta ze zastupování města v Lesním družstvu Borovná a 
jmenovalo zástupcem města v Lesním družstvu Borovná Ing. Jiřího Policara. 
Hlasování: 18 pro 
 

11) Smlouva o zabezpečení lékařské služby první pomoci 
 
Předkladatel: Mgr. Roman Fabeš - starosta města 



Bez rozpravy. 
 
Úkol: Roman Fabeš - Podepsat smlouvu LSPP/Nemocnice Dačice. 
 
UZ 13-11/3/2003 
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o zabezpečení lékařské služby první pomoci s 
Nemocnicí Dačice a Městem Dačice v předloženém znění a pověřilo starostu města k 
jejímu podpisu. 
Hlasování: 18 pro 
 

12) Schválení souborného stanoviska ke konceptu regulačního plánu obytné zóny 
 
Předkladatel: Z pověření RM: Ing. Bohumil Tripal  

Bez rozpravy. 
 
UZ 14-12/3/2003 
Zastupitelstvo města schválilo na základě ustanovení § 84, odst 2, písm b) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění a na základě ustanovení § 21, odst. 5 a § 26 odst. 2 
zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění Souborné stanovisko ke konceptu regulačního plánu Telč - obytná zóna ul. 
Svatojánská v předloženém znění dle podání 12/3. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o vyřízení podaných námitek ke konceptu RP Telč - obytná 
zóna Svatojánská ulice takto: 
- ZM neakceptuje připomínku o snížení počtu RD, kterou podal vlastník pozemku 
manželé  
N. z Telče z důvodu ekonomie výstavby, neboť ve vybrané variantě A) je o 5 RD 
méně než ve variantě C). 
- ZM neakceptuje připomínku o zvýšení výšky římsy domků, kterou podal vlastník 
pozemku 
manželé N. z Telče z důvodu, že výška římsy RD 4 m je stanovena již v závazné 
části schváleného ÚP (str. 47), navíc zvýšení výšky je nepřijatelné z hlediska orgánů 
státní památkové péče, neboť by vyvolalo nebezpečí vzniku pohledové bariéry na 
jednotlivé prvky panoramatu města. 
Hlasování: 18 pro 
 

 

13) Rozpočet města Telče na rok 2003 
 
Předkladatel: RM - z pověření Ing. Lenka Komůrková 

starosta - podrobně vysvětlil důvody, které vedly radu města k předložení návrhu rozpočtu 
města v navržené verzi a představu rady města o čerpání rozpočtové rezervy vč. způsobu 
informování členů zastupitelstva města o schválených rozpočtových opatřeních 
Ing. V. Ondráček - požádal o upřesnění částky v § 6171 
Ing. L. Komůrková - dodatečně došlo k navýšení delimitovaných funkčních míst pro 
zabezpečení výkonu státní správy (usnesení vlády č. 1247) z 26 na 27 a tím k navýšení 
neinvestiční dotace ve výši 334 tis. Kč. Zvýšení dotace je promítnuta v příjmové části 



rozpočtu, ve výdajích je zahrnuta na § 6171, pol. 5169. Definitivní oznámení o navýšení 
dotace přišlo z krajského úřadu 5. března 2003  
Informace o změně byla v příloze podání. 
RNDr. S. Máca - navrhl provést v rozpočtu změnu:  
§ 6409 pol. 5901 -100 tis. Kč a § 3419 pol. 5229 +100 tis. Kč (posílení rozpočtu na 
tělovýchovnou činnost na úkor rozpočtové rezervy), zdůvodnil svůj návrh potřebou 
sportovních organizací zajistit jejich činnost v roce 2003, návrh vychází ze skutečností 
předchozích let 
starosta - opakovaně připomněl způsob tvorby rozpočtu. Pokud dojde k porušení tohoto 
principu, otevře se prostor pro to, aby o navýšení jednotlivých položek žádali okamžitě i 
další subjekty, ev. správci paragrafů a dojde k narušení navržené konstrukce tvorby 
rozpočtu 
RNDr. M. Vystrčil - podpořil názor starosty, je pro důsledné uplatnění navržené 
konstrukce tvorby rozpočtu od samého počátku 
RNDr. S. Máca - trval na pozměňovacím návrhu rozpočtu v § 6409/5901 a 3419/5229 +/- 
100 tis.Kč  
 
Hlasování o pozměňovacím návrhu RNDr. S. Mácy: 5 pro, 12 proti, 1 se zdržel, návrh 
nebyl přijat. 
 
RNDr. S. Máca - navrhl, aby usnesení k rozpočtu bylo rozděleno na dvě samostatná 
usnesení - a)schválení rozpočtu, b)pravidla pro provádění rozpočtových opatření 
 
Hlasování o pozměňovacím návrhu RNDr. S. Mácy: 16 pro, 2 se zdrželi 
 

 
UZ 15-13/3/2003 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Telče na rok 2003 ve znění dle přílohy 
13/3. 
Hlasování: 18 pro 
 
UZ 16-13/3/2003 
Zastupitelstvo města svěřilo radě města provádění 
- všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu a 
státních fondů 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: 16 pro, 2 proti 
 

14) Rozprava členů ZM 
 
RNDr. S. Máca - vznesl dotaz k nákupu laeserových tiskáren v prosinci roku 2002, dotaz 
předal v písemné podobě 
starosta - na dotaz bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města 
Informací všem členům ZM 
 
Ing. V.Ondráček - vznesl dotaz, zda je zpracována a je k nahlédnutí analýza hospodaření 



Služeb Telč, spol. s r. o. 
R. Bock - každý rok vypracováváme zprávu o hospodaření vč. účetní uzávěrky a auditu. 
Zprávu projednává dozorčí rada a valná hromada, kterou je rada města. Dokumenty jsou 
členům zastupitelstva k dispozici 
 

15) Souhrn přijatých usnesení 
 
Tajemník přednesl souhrn přijatých usnesení na 3. zasedání zastupitelstva města - bez 
připomínek. 
 

16) Závěr zasedání 
 
Starosta města poděkoval všem přítomným za účast na jednání zastupitelstva města a 
všem, kdo se podíleli na přípravě rozpočtu města. 
 

 
 
 

Ing. Jan Bartošek  
ověřovatel  

Bohumil Norek  
ověřovatel  

 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


