
Zápis 
z 4. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 18.04.2007 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Ing. Jan Bartošek, Alena Bláhová, Ing. Miroslav Brzek, MUDr. Ludmila Brzková, 
František Čermák, Mgr. Roman Fabeš, Pavel Komín, Milena Kopečná (body 5-
21), Miroslav Kouba, Jiří Liška, RNDr. Stanislav Máca, Hana Müllerová, Karel 
Navrátil, Bohumil Norek, Ing. arch. Jiří Ondráček, MVDr. Zdeněk Vojta, 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 17 členů zastupitelstva 
města (omluveni: V. Hercik, J. Herálecký, M. Vystrčil, zatím nepřítomni: M. Kopečná) a 
konstatováním, že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 

2) Schválení programu jednání ZM  
 
Program byl schválen všemi přítomnými bez připomínek. 
Hlasování: 17 pro 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové ZM)  
 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu 4. zasedání MUDr. L. Brzkovou a MVDr. Z. Vojtu. 
Hlasování: 16 pro, 1 se zdržel 
 

4) Informace o ověření zápisu z 3. zasedání ZM  
 
Tajemník informoval, že zápis z 3. zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli Alenou 
Bláhovou a Ing. Janem Bartoškem ověřen bez připomínek. 
 

5) Zpráva o činnosti rady města (9. - 12. schůze RM)  
 
Místostarostka přednesla zprávu o činnosti rady města z 9. – 12. schůze – bez připomínek. 
 
Přišla M. Kopečná - přítomno je 18 členů ZM. 
 

6) Návrh rozdělení státní podpory na obnovu památek v rámci Programu regenerace 
MPR a MPZ 2007 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Bohumil Tripal 

starosta – informoval, že byli uspokojení všichni žadatelé, ať už z tohoto dotačního titulu 
nebo z dotačního titulu vyhlášeného krajem, kromě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, se kterým 
je vedeno několik správních řízení a v současné době je dlužníkem města 



B. Tripal – upozornil, že žadatel xxxxxxxxxxxx v současné době uvažuje o využití 
navržené dotace na opravu střechy. Poškozenou střechu objevil údajně před cca týdnem a 
dospěl k názoru, že je nutno nejprve opravit střechu a poté až fasádu 
 
Z. Vojta – jak se snoubí to, že někteří obchodníci mají zatlučené hřebíky do fasády domů 
na náměstí, na kterou přispívá město dotací 
 
B. Tripal – minulý rok se město pokusilo o jednání s vlastníky nemovitostí na náměstí a 
vyjednat určité podmínky při vystavování zboží. Zatlučené hřebíky jsou menšího rázu. 
Uskutečnilo se osobní jednání mezi vedením města a vlastníky, poté Ing. arch Krejčová 
ještě poslala dopis 
 
starosta – na tuto problematiku dohlíží pracovník veřejného pořádku. Poděkoval za 
připomínku. Vlastníci se hájí tím, že hřebíky jsou z dřívější doby 
 
Úkol: Bohumil Tripal - T/ihned – informovat všechny žadatele o 28-6/4/2007 – Program 
regenerace MPR a MPZ na rok 2007. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.5. – adm. smluv dle 28-6/4/2007 - Program regenerace 
MPR a MPZ na rok 2007. 
 
UZ 28-6/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo rozdělení finanční podpory z Programu regenerace MPR a 
MPZ na rok 2007 a finanční příspěvek města jednotlivým žadatelům dle upraveného 
podání 6/4. 
Hlasování: 17 pro, 1 se zdržel 
 

7) Nabídka xxxxxxxxxxxxxxxx na prodej pozemku - ul. U nádraží  
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Bohumil Tripal 

B. Tripal – představil studii přemístění autobusového nádraží 
 
starosta – doplnil podrobné vysvětlení B. Tripala. České dráhy projekt podporují, i oni 
chtějí nádraží revitalizovat 
 
Úkol: Bohumil Tripal - T/ihned – informovat xxxxxxxxxxxxxxx o 29-7/4/2007 – pozemek 
ul. U Nádraží. 
 
UZ 29-7/4/2007 
Zastupitelstvo města neschválilo koupi pozemku parc. č. st. 763/1 v k.ú. Telč od 
xxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 17 pro, 1 se zdržel 
 

8) Kupní smlouva s JMP- STL plynovod Svatojánská  
Předkladatel: Ing. Bohumil Tripal, ORÚP 

starosta – pokud se podaří dosáhnout 60% je to velmi nadstandardní. Informoval že město 
je členem Energetického sdružení obcí Moravy (ESOM). Díky monopolnímu postavení 
na trhu si dodavatelé zemního plynu mohou určovat podmínky, v tomto případě se však 
podařilo vyjednat nadstandardní podmínky prodeje (kupní cena ve výši 70% nákladů). 



Informoval o tom, že návrh nového energetického zákona, který by lépe řešil postavení 
obcí, nebyl v Poslanecké sněmovně schválen o tři hlasy 
 
M. Kouba – když město prodělá 250 tis. Kč, vyrovnají to příjmy z prodeje pozemků? 
 
starosta – slovo proděláme není ideální. V některých obcích se doposud nepodařilo 
plynárenské zařízení prodat (Svazek obcí Řídelov, Třeštice, ...), řeší se pronájmem za 
velice nízkou cenu  
 
Úkol: Bohumil Tripal - T/31.5. – adm. kupní smlouvy dle 30-8/4/2007 – JMP NET. 
 
UZ 30-8/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy s JMP NET s.r.o. na prodej STL 
plynovodu Svatojánská dle přílohy podání 8/4. 
Hlasování: 18 pro 
 

9) Převod pozemků podle zákona 95/99 Sb.(o podmínkách převodu zemědělských a 
lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby ) 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

M. Kouba – dotázal se, zda město potřebuje pozemky na Mokrovcích? 
 
starosta – městu se do budoucna mohou pozemky hodit. Pokud je možnost pozemky od 
PF získat za tuto cenu, měli bychom toho využít. Územní plán tam umožňuje výstavbu 
marketu apod. 
 
M. Kouba – dotaz na pozemky na Mokrovcích, zda jsou ve vlastnictví města? 
 
starosta – pozemky jsou ve vlastnictví různých vlastníků, musíme se vyhnout složitému 
odkupu, jako tomu bylo na Svatojánské zóně. Na některé pozemky máme nájemní 
smlouvu a některé z nich můžeme také odkoupit. Nyní se změnil přístup PF k obcím, je 
znát snaha PF vyrovnat vlastnické vztahy s obcemi 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/ihned – informovat PF ČR o 31-9/4/2007 – pozemky PF na 
Mokrovcích, ul. Špitální. 
 
UZ 31-9/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo úplatný převod pozemků p.č. 443, p.č. 6281/1, p.č. 6281/2 
vše v k.ú. Telč od Pozemkového Fondu ČR za cenu ve výši 113.540,-- Kč. 
Hlasování: 18 pro 
 

10) Bezúplatný převod pozemků podle zákona 95/99 Sb.(o podmínkách převodu 
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby ) 
ředkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

starosta – jsou to velké pozemky, zajímavé pro město a jeho plánování. Pozemky na 
Dačické ul. jsou důležité pro plánovanou obytnou zónu. Pozemek v Masarykově ulici je 
zamýšlen pro sportovní areál 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/ihned – informovat PF ČR o 32-10/4/2007 – bezúplatný 



převod pozemků. 
 
UZ 32-10/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků dle § 5 odst. 1 písm.a) a b) 
zák.č. 95/99 Sb.(o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví 
státu na jiné osoby) a to p.č. PK 2349/5, 2345/2, 2353/6, 2337/3, 718, 719 a nově vzniklé 
pozemky dle GP 1139-137/2004 - p.č. 2328/27, 2328/30, 2328/28, 2328/31 a převod 
pozemku p.č. 329/1 vše v k.ú. Telč. 
Hlasování: 18 pro 
 

11) Nabídka pozemku p.č. 165/16 v obci a k.ú. Telč 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

S. Máca – mělo by se sjednotit to, že v některých usneseních je uvedena výměra pozemku 
a v některých ne 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/průběžně – do návrhů usnesení uvádět výměru pozemku. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.5. – adm. darovací smlouvy dle 33-11/4/2007-xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
UZ 33-11/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo přijetí darování 3/12 pozemku parc.č. 165/16 o celkové 
výměře 1 m2 v obci a k.ú. Telč od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 18 pro 
 

12) Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 639/2 v k.ú. Studnice 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.5. – adm. kupní smlouvy dle 34-12/4/2007-xxxxxxxxxxxxx. 
 
UZ 34-12/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 639/2 o výměře 90 m2 v k.ú. 
Studnice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 9.000 Kč. 
Hlasování: 18 pro 
 

13) Prodej části pozemku p.č. 2372/1 v obci a k.ú. Telč (Radkovská) 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

starosta – je zde rezerva na výstavbu bytového domu. Stále je velký zájem o bydlení ve 
městě 
 
Úkol: Bohumil Tripal - T/31.5. – zajistit vyhotovení geometrického plánu pro pozemek 
parc. č. 2372/1 – STARKON Jihlava CZ. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.5. – adm. smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle 35-
13/4/2007-STARKON Jihlava CZ. 



UZ 35-13/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části 
pozemku p.č. parc. č. 2372/1 v obci a k. ú. Telč společnosti STARKON Jihlava CZ, a. s. 
dle přílohy podání 13/4. 
Hlasování: 18 pro 
 

14) Závěrečný účet města, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Telče za 
rok 2006 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

starosta – požádal S. Mácu, jako předsedu Finančního výboru, o sdělení stanoviska k 
závěrečnému účtu města 
 
S. Máca – nebyla žádná vážná připomínka 
 
starosta – nedokáže odhadnout, co způsobí nová reforma veřejných financí ve vztahu k 
obcím, což by se měl dovědět zítra 19. 4. na schůzce starostů s ministrem financí. V 
nejbližší době budeme muset řešit problém dluhové služby města, neboť pokud bychom 
splatili všechny úvěry letos, naskočila by dluhová služba přes 30%, ačkoliv bychom byli 
de facto bez dluhu – tak je nastaven systém Ministerstva financí ČR pro sledování 
dluhové služby. Budeme muset řešit s Českou spořitelnou 
- závěrečný účet se schvaluje nyní proto, že jej potřebujeme předložit na Ministerstvo 
zemědělství ČR, aby nám mohla být uvolněna dotace, která byla schválena v závěru 
loňského roku na vodovody a kanalizace 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.6. – odeslat závěrečný účet za rok 2006 na KrÚ. 
 
UZ 36-14/4/2007 
Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet a zprávu o výsledku hospodaření Města 
Telče za rok 2006 a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad. 
Hlasování: 18 pro  
 

15) Prodej pozemku parc.č. 6409 v obci a k.ú. Telč o výměr 557 m2 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31. 5. – adm. kupní smlouvy dle 37-15/4/2007 – MRS MO 
Telč. 
 
UZ 37-15/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 6409 o výměře 557 m2 v obci a 
k.ú. Telč MRS MO Telč za cenu 5,-- Kč/m2. 
Hlasování: 18 pro 
 

16) Prodej pozemku parc.č. 1204/84, 1204/85 - obytná zóna Svatojánská 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

starosta – zbývají ještě 4 parcely, které jsou blokovány 
 



tajemník – 3 pozemky nemohou být převedeny, protože se nyní vede dodatečné dědické 
řízení. Jeden pozemek byl blokován xxxxxxxxxxxx. Město nabídne xxxxxxxxx pozemek, 
pokud nabídky nevyužije, nabídne se veřejnosti 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31. 5. – adm. smlouvy o budoucí smlouvě dle 38-16/4/2007 – 
Svatojánská zóna. 
 
Úkol: Jana Matoušková - T/31. 5. – připravit návrh dopisu xxxxxxxxxxxxxx dle rozpravy 
16/4 – pozemek Svatojánská zóna. 
 
UZ 38-16/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o budoucí smlouvě na prodej pozemku: 
- parc.č 1204/84 o výměře 504 m2 a parc. č. 1204/85 o výměře 396 m2 xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.. 
Hlasování: 18 pro 
 

17) Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací 
Předkladatel: Z pověření RM - Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Eva Cupáková - T/31.5. – rozeslat dodatky zřizovacích listin a Zásady ZM o 
vymezení majetkových práv a povinností příspěvkovým organizacím dle 39-17/4/2007. 
 
UZ 39-17/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací dle 
přílohy podání 17/4 a pověřilo starostu vydáním úplného znění těchto zřizovacích listin. 
Zastupitelstvo města schválilo změnu Zásad zastupitelstva města Telče o vymezení 
majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných městem Telč dle 
přílohy podání 17/4 a pověřilo starostu vydáním jejich úplného znění. 
Hlasování: 18 pro 
 

18) Návrh na udělení čestného občanství 
Předkladatel: Hana Müllerová, místostarostka 
 
Bez rozpravy. 
 
Úkol: Věra Peichlová - T/Arts&film 2007 – zajistit adm. udělení čestného občanství V. 
Jasnému. 
 
UZ 40-18/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo udělení čestného občanství režiséru Vojtěchu Jasnému za 
zásluhy o Telč při příležitosti obnovení premiéry filmu Až přijde kocour. 
Hlasování: 18 pro 
 

19) Rozprava členů ZM  
 
starosta – informoval o současné situaci ohledně Panského dvora. Vyhlásila se soutěž na 
dodavatele výběrového řízení na investora, bylo osloveno 5 firem. Předloženy byly 3 
nabídky. Nejlepší byla nabídka konsorcia Deloitte Advisory, s. r. o. a advokátní kanceláře 



Havel & Holásek, s. r. o. Cena je 4998000 Kč vč. DPH. Uskutečnily se již dvě pracovní 
schůzky, kterých se účastnili vedle zástupců Deloitte Advisory, Havel & Holásek i 
zástupci Mikroregionu Telčsko, Služeb Telč, Města Telč a RRAV. Návrh zadávacích 
podmínek výběrového řízení bude předložen zastupitelstvu města ke schválení. V 
listopadu by měl být podepsána smlouva s investorem 
 
- informoval o probíhající investiční akci – výstavba vodovodů a kanalizace v ulicích 
Batelovská, Luční, Křížova a Květinová. Zbývá propojení Květinové s hlavním řadem. 
E.ON slíbil uložení el. vedení do země, podklady budou hotovy na podzim. Elektřina 
bude vedena chodníky. COLAS je schopen nastoupit v červnu. V Batelovské je hotové 
připojení k internátu. Proběhlo jednání se zástupci obyvatel Batelovské čp. 186, bylo 
dohodnuto napojení septiku, umístění buněk s WC a sprchami a napojení vody a odpadu 
do každého patra na chodbu obytného domu. Pokud by se získala dotace, rekonstruovaly 
by se byty tohoto domu. Po této dohodě následovala petice, že buňky nechtějí. V Křížové 
a Luční ulici začnou práce na začátku května, je tam problém s úzkou vozovkou. Firma 
Kolping vždy dobře jednala s obyvateli, přes zimu se musí řešit průjezd provizorním 
povrchem 
 
- chodníky Masarykova budou dokončeny do konce května t. r. Je podána žádost o dotaci 
na rekonstrukci chodníků v ulici Masarykova a Staňkova 
 
- informoval o pracích na rybníku Nadýmák, došlo k vyvezení bahna, jsou zpevněny 
stěny, byla položena fólie k zamezení průsaku vody, práce budou dokončeny v termínu 
 
- informoval o dopravní obslužnosti (linka v sobotu a v neděli ráno do Jihlavy) – KIM 
zrušil tento spoj, což postihlo dojíždějící z obcí na trase Telč - Jihlava. Proběhlo jednání. 
Některé linky převzal ICOM, kterému budou obce hradit dohodnutou výši nákladů (cca 
120 tis. Kč) 
 
S. Vyvadil – nyní je provizorium, dosud není licence. Jezdí dva spoje. První jede na 
autobusové nádraží a další k továrně Bosch. Není problém se ve všední den i v sobotu a 
neděli dostat z Jihlavy. Až budou spoje licencované budou jezdit přímo k Motorpalu, kam 
nyní nejezdí. Bude to fungovat jako dříve. Navrhl informovat občany o obnovení spoje 
 
starosta – informoval o konferenční schůzce 29. 3. t. r. ohledně školství v Telči. Závěr 
dává možnost říct, že se nemusí ihned odstěhovat ZŠ III z GOB a SOŠ z MU, ale 
prostorová problematika se bude řešit v příštích 3-5 letech 
 
B. Tripal – architekt prohlédl budovy škol, na základě toho budou učiněny závěry 
 
místostarostka – podrobně informovala o obsahu zápisu ze šetření ombudsmana v 
Domově pro seniory Telč, které proběhlo před 3 týdny. Byla to systematická dvoudenní 
kontrola, ve které zástupci ombudsmana pracovali s polovinou klientů z Domova pro 
seniory. V závěrečné zprávě je uvedeno, že Domov pro seniory neporušuje lidská práva. 
Obsahem je 66 doporučení a dvě jsou určeny zřizovateli: aby město postavilo novou 
budovu a aby navýšilo počet pracovníků  
 
M. Kouba – domnívá se, že práce na rekonstrukci rybníka Nadýmák probíhají pomalu 
Existuje harmonogram práce? Kdo kontroluje? 
 



starosta – to je systém výběrového řízení. Vyberete zhotovitele a ten je povinen dílo 
dokončit podle smlouvy. Pokud tuto povinnost nesplní, je ve smlouvě ošetřeno smluvní 
pokutou. Harmonogram je k nahlédnutí na ORÚP 
 
A. Bláhová – bude okolo rybníka Nadýmák opraven chodník? 
 
V. Marečková – není součást oprav rybníka Nadýmák, pokud byl chodník firmou 
poškozen, uvede se do původního stavu  
 
M. Kouba – byl osloven dětmi ze sídliště s návrhem na zřízení skateboardového hřiště. 
Jsou ochotni si pozemek upravit. Navrhuje jim nechat pozemek na Markových humnech 
 
F. Čermák – připravuje se projekt na využití zimního stadionu v létě. Musí být založen 
klub-oddíl, který musí být pojištěn, aby mohl užívat areál. Pokud jim je méně než 15 let je 
potřeba mít zástupce. Navrhl, aby se obrátili na SK, tam jim poradí jak se zaregistrovat 
atd. 
 
S. Máca – dotaz na postup prací na rekonstrukci Lannerova domu. Spěchalo se s 
vystěhováním obyvatel a teď se tam dlouho nic neděje 
 
starosta – Lannerův dům je ve vlastnictví Ministerstva kultury ČR, již 2 roky jsou 
zpracovány projektové dokumentace. Na začátku roku psal dopis na MK ČR, na základě 
toho byly opraveny okapy. Rekonstrukce by měla být zahájena v letošním roce. Od 1. 1. 
2008 bude zřízeno krajské pracoviště NPÚ v Telči 
 
tajemník – nabídl členům ZM možnost přístupu k redakčnímu systému a ke GIS 
 
S. Máca – GIS byl kdysi volně přístupný ze stránek města 
 
tajemník – to je pro běžného uživatele, rozsah oprávnění pro členy ZM by byl širší 
 
starosta – příští zasedání ZM bude koncem června 
 

20) Souhrn přijatých usnesení  
 
Tajemník přednesl souhrn přijatých usnesení na 4. zasedání ZM – bez připomínek. 
 

21) Závěr zasedání  
Starosta poděkoval všem přítomným za účast. 
Zapsali: 
Mgr. Pavel Soukop, Jitka Plhalová 16.00 – 18:30 hod. 
 

MUDr. Ludmila Brzková, v. r. 
ověřovatel 

MVDr. Zdeněk Vojta, v. r. 
ověřovatel 

Mgr. Roman Fabeš, v. r. 
starosta města 

Hana Müllerová, v. r. 
místostarostka města 

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


