
Zápis 
z 4. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 15.05.2003 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Josef Barták, Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Radek Doležal, Mgr. 
Roman Fabeš, Milena Kopečná, Jan Kopejtka, Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. 
Stanislav Máca, MUDr. Eva Matoušková, Bohumil Norek, Ing. Václav Ondráček, 
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 města zahájil starosta města oznámením, že je přítomno 17 členů 
zastupitelstva města a konstatováním, že jednání ZM je usnášeníschopné. 
 

2) Slib člena zastupitelstva města MUDr. Evy Matouškové 
 
V souladu s § 69 zák. 128/2000 Sb., o obcích složila MUDr. Eva Matoušková slib člena 
zastupitelstva města pronesením slova "Slibuji" když před tím tajemník MěÚ přečetl text 
slibu a dále podpisem pod textem slibu (viz příloha). 
 

3) Schválení programu jednání ZM 
 
Starosta města navrhl rozšířit program jednání o body 15) Česko-francouzská akademie 
Telč o. p. s. a 16) Oprava místních komunikací - rozpočtové opatření, které předkládá RM 
na základě projednání na 13. schůzi rady města 15. května 2003. 
Hlasování: 17 pro 
 

4) Vobla ověřovatelů zápisu (2 členové ZM) 
 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni RNDr. S. Máca a Mgr. Jan Sláma. 
Hlasování: 17 pro 
 

5) Informace o ověření zápisu z 3. zasedání ZM 
 
Tajemník MěÚ Oldřich Zadražil informoval, že zápis z 3. zasedání zastupitelstva města 
byl ověřen ověřovateli Ing. Janem Bartoškem a Bohumilem Norkem bez připomínek. 
 

6) Zpráva o činnosti rady města (9.- 13. schůze rady)  
 
Starosta města přednesl zprávu o činnosti rady města od 9. do 13. schůze rady města - bez 
připomínek. 
 
 



7) Rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2003 
pro město Telč 
 
Předkladatel: Z pověření rady města Ing. Bohumil Tripal 

RNDr. S. Máca - požádal o upřesnění finanční spoluúčasti města na jednotlivých akcích 
obnovy nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace 
Ing. B. Tripal - podal obsáhlé vysvětlení, Program regenerace požaduje 3 rozdílné účasti 
města, které se řídí vlastnictvím nemovité kulturní památky - vlastník město - spoluúčast 
minimálně 50%, vlastník církev - účast města min. 20%, soukromé vlastnictví - účast 
města min. 10% 
 
UZ 17-7/4/2003 
Zastupitelstvo města schválilo rozdělení státní finanční podpory a příspěvky města v 
rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2003 dle podání 7/4. 
Hlasování: 17 pro 
 

8) Vyhláška města Telče o závazných částech územního plánu 
 
Předkladatel: Z pověření rady města Ing. Bohumil Tripal 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Pavel Soukop - Do souboru Vyhlášek města zařadit Vyhlášku o obecně závazných 
částech ÚP dle usnesení UZ 18-8/4/2003. Vyřadit starou vyhlášku. 
 
UZ 18-8/4/2003 
Zastupitelstvo města podle ustanovení § 29, odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a podle ustanovení § 10 a § 
84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění vydává obecně 
závaznou vyhlášku Města Telče č. 1/2003 o obecně závazných částech územního plánu, 
ve které je obsažena změna č. 1 územního plánu města. 
Hlasování: 17 pro 
 

9) Pořízení regulačního plánu 
 
Předkladatel: Z pověření rady města Ing. Bohumil Tripal 

Bez rozpravy. 
 
UZ 19-9/4/2003 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 13, zákona č. 50/1976 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění pořízení regulačního plánu 
stavby "Stezka pro pěší a cyklisty Telč - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého - obec 
Krahulčí".  
Hlasování: 17 pro 
 
 
 
 



10) Schválení souborného stanoviska ke konceptu regulačního plánu obytné zóny ul. 
Dačická 
 
Předkladatel: Z pověření rady města Ing. Bohumil Tripal 

RNDr. M. Vystrčil - upřesnil výklad předkladatele, že tím, kdo bude vykupovat pozemky 
v obytné zóně nemusí být město, ale i jiný investor 
 
UZ 20-10/4/2003 
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. 
Dačická dle podání 10/4. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o vyřízení podané námitky ke konceptu RP Telč - obytná 
zóna Dačická ulice takto: 
- ZM vyhovuje podané námitce M. D. vlastníka tří pozemků, který požadoval 
urbanistickou změnu jihovýchodní části zóny tak, aby vnější hranice jeho tří pozemků 
byly shodné s navrhovanými hranicemi nových stavebních parcel.  
Hlasování: 17 pro 
 

11) Prodej pozemků parc. č. 382 o výměře 198 m2 a parc. č. 383 o výměře 70 m2 v obci a 
k.ú. Telč 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - Ing. Lenka Komůrková 

V. O. - v souladu s § 83 odst. 2 zák. o obcích upozornil na to, že projednávaná záležitost 
se dotýká pro něj osoby blízké a požádal zastupitelstvo o posouzení, zda je to důvod pro 
jeho vyloučení z projednávání tohoto bodu 
starosta - vyzval zastupitelstvo k hlasování o oznámení zastupitele V. O.  
Hlasování: 16 pro - není důvod k vyloučení V. O. z projednávání bodu 11), 1 se zdržel 
Ing. J. Bartošek - navrhuje se prodat předmětné pozemky za 20 Kč za m2. Předchozí 
prodeje pozemků se uskutečnily za 100 Kč za m2 
RNDr. M. Vystrčil - doporučil prodej za navrženou cenu 
V. O. - vysvětlil, že teprve poté, co O. a V. L. koupili nemovitost "Lira" od Motorpalu, 
zjistil Katastrální úřad zápis duplicitního vlastnictví k předmětným pozemkům 
RNDr. S. Máca - v podání chybí záměr vlastníků s objektem "Lira", uvedl, zda by nebylo 
vhodné podmínit prodej pozemků jejich údržbou apod. 
RNDr. M. Vystrčil - nedoporučuje zavazovat vlastníky objektu "Lira" další překážkou, 
která by v jejich situaci byla navíc obtížně vymahatelná 

 
Úkol: Lenka Komůrková - Vypracovat kupní smlouvu vč. vkladu do KN na pozemky 
"Lira"/Ondráček, Lojka - město dle usnesení 21-11/4/2003. 
 
UZ 21-11/4/2003 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc. č. 382 o výměře 198 m2 a parc. č. 
383 o výměře 70 m2 v obci a k.ú. Telč J. O., Děčín a V. L., Telč za cenu 20,-- Kč/m2. 
Hlasování: 15 pro, 1 se zdržel, 1 proti 



 

12) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 544/13 o výměře 637 m2 v obci a k.ú. Telč 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková  

starosta - informoval o jednání s pracovníky z Krajského ředitelství PČR v Brně o 
připravované výstavbě obvodního oddělní PČR. Záměr je zahájit stavbu v druhé polovině 
roku, dokončit v roce 2004. V letošním roce má Ministerstvo vnitra na tuto stavbu 15 mil. 
Kč. Jednou z podmínek pro zahájení stavby je, aby pozemky pro stavbu byli ve vlastnictví 
státu (MV ČR). 
 
Úkol: Lenka Komůrková - Vypracovat darovací smlouvu, vklad do KN atd. na pozemky 
město/MV ČR - služebna PČR dle usnesení 22-12/4/2003. 
 
UZ 22-12/4/2003 
Zastupitelstvo města schválilo darování pozemku parc.č. 544/13 o výměře 637 m2 v obci 
a k.ú. Telč ČR - Ministerstvu vnitra, za účelem výstavby Obvodního oddělení Policie ČR 
v Telči.  
Hlasování: 17 pro 
 

13) Rozpočtové opatření - dotace SK Telč na rekonstrukci zimního stadionu 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková 

starosta - jedná se o zásadní rozhodnutí. Pokud bude poskytnuta dotace, bude možné 
zahájit rekonstrukci ZS a zachovat tak toto významné sportovní zařízení pro město a 
region. V opačném případě se vlastně bude jednat o likvidaci (zrušení) ZS 
Jaroslav Svoboda (ředitel SK) - popsal závěr SK využít prostor ZS víceúčelově, 
především pro další sportovní aktivity v letní sezóně 
RNDr. S. Máca - za komisi pro sport rady města podpořil poskytnutí dotace a zahájení 
rekonstrukce ZS 
 
Úkol: Lenka Komůrková - Převést SK Telč dotaci dle usnesení 23-13/4/2003 - 
rekonstrukce ZS. 
 
UZ 23-13/4/2003 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu na rok 
2003 ve výši 1 mil. Kč - dotace SK Telč na rekonstrukci zimního stadionu. 
Hlasování: 17 pro 
 

14) Statut účelového sociálního fondu Města Telče  
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková 

RNDr. S. Máca - byl Statut sociálního fondu projednán se zaměstnanci? 
tajemník - nebyl, jedná se o transformaci vnitřního předpisu z roku 1995 \"Sociální fond, 
jeho tvorba a použití\" do podmínek, které určují novelizované zákony o obcích a 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
 
Úkol: Lenka Komůrková - Pro RM 14 - podání \"Zásady pro použití prostředků ze 



sociálního fondu Města Telče\". 
 
Úkol: Pavel Soukop - Do souboru Vnitřních předpisů zavést Statut účelového sociálního 
fondu Města Telče - UZ 24-14/4/2003. 
 
UZ 24-14/4/2003 
Zastupitelstvo města schválilo Statut účelového sociálního fondu Města Telče určeného 
pro zaměstnance Města Telče a uvolněné členy Zastupitelstva města Telče dle přílohy 
podání 14/4. 
Hlasování: 17 pro 
 

15) Česko-francouzská akademie Telč o. p. s. 
 
Předkladatel: z pověření RM předložil starosta města 
 
Mgr. V. Jehlička - vysvětlil důvody pro založení o. p. s., představil navrhované členy 
správní rady 
 
Úkol: Hana Müllerová - Provést administrativní kroky pro založení o. p. s. ČFA - 25-
15/4/2003.  
 
UZ 25-15/4/2003 
Zastupitelstvo města schválilo upravenou verzi zakládací listiny Česko-francouzské 
akademie Telč, o. p. s. dle přílohy podání 15/4. 
Hlasování: 17 pro 
 

16) Oprava povrchů místních komunikací 
 
Předkladatel: Z pověření rady města Ing. Bohumil Tripal 

RNDr. S. Máca - existuje širší plán oprav místních komunikací? 
Ing. B. Tripal - existuje, je k nahlédnutí na odboru rozvoje 
starosta - základní materiál k této problematice byl členům ZM předán po 1. semináři v 
prosinci tohoto roku 
RNDr. M. Vystrčil - připomněl, že pořadí naléhavosti oprav komunikací se v našich 
podmínkách mění po každé zimě. Je to dáno založením konkrétní komunikace 
 
Úkol: Lenka Komůrková - Provést rozpočtové opatření pro opravu MK - 26-16/4/2003. 
 
Úkol: Bohumil Tripal - Zajistit opravu MK dle podání 4/16 - Jiráskova, Na Sádkách - 
část. 
 
UZ 26-16/4/2003 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu města na 
rok 2003 ve výši 550 000 Kč z § 6409 (Ostatní činnost), položka 5901 (Rezerva) na § 
2212 (Silnice), položka 5171 (Opravy a udržování) pro účely opravy povrchů místních 
komunikací v ul. Jiráskova a Na Sádkách. 
Hlasování: 17 pro 
 
 



17) Rozprava členů ZM 
 
starosta  
- informoval o návštěvě delegace města ve složení Fabeš, Bartošek, Peichlová v 
partnerském městě Šala. Podepsán dokument o společných akcích v roce 2003 
- připomínka Besedy o vstupu do EU v sobotu 31. 5. 2003 v přednáškovém sále SOŠ, 
doporučil účast členů ZM 
- 5. 6. 2003 se dříve ohlášený seminář členů ZM k problematice muzea posouvá na 16 
hod. Program bude rozšířen o aktuální situaci připravovaných pracovišť VŠ v Telči a o 
zadáních pro druhou změnu ÚP 
Ing. J. Bartošek 
- informoval o složité situaci jak provozních tak investičních výdajů Domova důchodců 
Telč 
RNDr. M. Vystrčil 
- podrobně vysvětlil způsob financování domovů důchodců v ČR. Situace domovů 
důchodců, které zřizují obce, církevní organizace ap. je daleko složitější než v případech, 
kdy DD zřizuje kraj (do 31. 12. 2003 stát) - důsledek nekoncepční sociální politiky státu 
MUDr. L. Brzková  
- kde jsou velké mobilní květináče, které byly dříve na náměstí Zachariáše z Hradce? 
R. Bock 
- květináče jsou instalovány na parkovišti ve Slavatovské ulici 
MUDr. L. Brzková 
- kdy se znovu objeví značení přechodů? 
starosta 
- záležitostí se zabývala 12. schůze rady města, obnova značení přechodů byla již 
zahájena 
MUDr. L. Brzková 
- připomněla potřebu nátěru zábradlí v prostoru pod ZS 
- doporučila instalovat lavičku pro maminky v blízkosti areálu Hasičské zbrojnice 
J. Muranský  
- hraní dětí na parkovišti u Hasičské zbrojnice označil za velmi nebezpečné, může zde 
dojít snadno k úrazu, za pohyb dětí zodpovídají rodiče 
Ing. V. Ondráček 
- dotaz na postup zpracování pasportu zeleně ve městě, o kterém před časem informoval 
R. Bock 
R. Bock 
- jedná se o dlouhodobou záležitost, dokončení odhadl v horizontu jednoho roku 
Ing. J. Plucar  
- potvrdil spolupráci SOŠ se Službami Telč na zpracování generelu zeleně, jeho 
dokončení odhaduje jako R. Bock na jeden rok 
RNDr. M. Vystrčil  
- informoval o jednání Sdružení obcí Mikroregionu Telčsko 14. 5. Starosta města, který 
ve Sdružení město zastupuje byl zvolen předsedou Sdružení. Vysvětlil význam 
dokumentu Strategie rozvoje Mikroregionu Telčsko. Je nezbytně nutný při podávání 
žádostí o finanční příspěvky z různých grantů. Informoval o významu SOMTu pro Město 
a celý region - dnes sdružuje 40 obcí, převážně spadajících do správního obvodu města 
Telče. Připomněl dosavadní úspěšnost obcí Mikroregionu při podávání žádostí o finanční 
dotace a připravovanou transformaci SOMTu - bude nutné vyřešit vztah k Mikroregionu 
Zdeňkov 
Jaroslav Svoboda (ředitel SK) 



- poděkoval zastupitelům za rozhodnutí přidělení dotace SK 
 
Úkol: Bohumil Tripal - Prověřit a následně zadat nátěr zábradlí v prostoru ZS/Ulický 
rybník dle připomínky Dr. Brzkové. 
 
Úkol: Radovan Bock - Instalovat lavičku v prostoru přilehlém k Hasičské zbrojnici dle 
dispozice Dr. Brzkové. 
 

18) Souhrn přijatých usnesení 
 
Tajemník přednesl souhrn přijatých usnesení na 4. zasedání zastupitelstva města - bez 
připomínek. 
 

19) Závěr zasedání 
 
Starosta města ukončil zasedání poděkováním všem přítomným za účast na jednání. 
 
Zapsal: O. Zadražil, J. Plhalová 17,00 - 19,00 hod. 
 

 
 
 

RNDr. Stanislav Máca  
ověřovatel  

Mgr. Jan Sláma  
ověřovatel  

 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


