
Zápis 
z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 04.06.2007 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Ing. Jan Bartošek (body 4-20), Alena Bláhová, Mgr. Roman Fabeš, Ing. Jan 
Heralecký (body 4-20), PharmDr. Václav Hercik (body 1-11, 13-20), Pavel 
Komín, Milena Kopečná, Miroslav Kouba, Jiří Liška, RNDr. Stanislav Máca, Hana 
Müllerová, Karel Navrátil, Ing. arch. Jiří Ondráček, MVDr. Zdeněk Vojta 

 

1) Zahájení 
- informace o počtu přítomných členů ZM 
- konstatování, zda je ZM schopno se usnášet  
 
Jednání zastupitelstva zahájil starosta oznámením, že přítomno je 12 členů zastupitelstva 
města (omluveni: Ing. Miroslav Brzek, MUDr. Ludmila Brzková, František Čermák, 
Bohumil Norek, Vladimír Švec DiS., RNDr. Miloš Vystrčil, Stanislav Vyvadil, zatím 
nepřítomni: Ing. Jan Bartošek a Ing. Jan Herálecký) a konstatováním, že zastupitelstvo je 
schopno se usnášet. 
 

2) Schválení programu jednání ZM  
 
Starosta navrhl rozšířit program zasedání o bod 17) Prodej pozemku parc.č. 1204/89, 
1204/22 - obytná zóna Svatojánská. 
Hlasování: 12 pro 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové ZM)  
 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu 5. zasedání Pavla Komína a Miroslava Koubu. 
Hlasování: 12 pro 
 

4) Informace o ověření zápisu z 4. zasedání ZM  
 
Tajemník informoval, že zápis z 4. zasedání byl ověřovateli zápisu MUDr. Ludmilou 
Brzkovou a MVDr. Zdeňkem Vojtou ověřen bez připomínek. 
 
Přišel Ing. Jan Herálecký a Ing. Jan Bartošek – přítomno je 14 členů. 
 

5) Zpráva o činnosti rady města (13. - 15. schůze RM)  
 
Místostarostka přednesla zprávu o činnosti rady města z 13. – 15. schůze – bez 
připomínek. 
 

6) Prohlášení o zabezpečení prostředků města na financování přípravy a na vlastní 
realizaci projektu SROP „Vítejte v Telči, městě UNESCO“. 
 



Předkladatel: Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury 

starosta – pokud ZM schválí závazek, je to záležitost příštího rozpočtu 
 
místostarostka – ZM už schválilo záměr podat žádost 
 
M. Kopečná – dotázala se, proč nejsou výstupy projektu ve francouzštině 
 
místostarostka – brožurky by mohly být ve francouzštině, cedule nikoliv. Cedule se vedou 
pouze v angličtině, výjimečně i v němčině. Web nejsme schopni spravovat ve 
francouzštině 
 
S. Máca – je pro, aby byly výstupy projektu ve francouzštině, Telč navštěvuje mnoho 
Francouzů 
 
místostarostka – můžeme zvážit, francouzštině se nebrání. IS má informační materiály ve 
francouzštině, nejdou tolik na odbyt jako informační materiály v angličtině nebo v 
němčině 
 
J. Heralecký – domnívá se, že postačí tři základní světové jazyky 
 
J. Ondráček – připomínka, že by výstupem projektu měla být i zmínka o Panském dvoru 
 
místostarostka – jsou naplánované dvě vycházkové trasy („Město a historie“ a „Město a 
voda“) a další samozřejmě můžou být 
 
Úkol: Věra Peichlová - T/průběžně – pokračovat v realizaci projektu „Vítejte v Telči“. 
 
UZ 41-6/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo finanční závazek ve výši 1.400.000,- Kč na profinancování 
projektu „Vítejte v Telči, městě UNESCO“ dle podmínek SROP. 
Hlasování: 14 pro 
 

7) Regionální síť - místní část Telče - Studnice  
Předkladatel: Z pověření Rady města Dušan Novotný 

V. Hercik – optický kabel ve městě je veden jen mezi několik objektů, ostatní jsou 
napojeny bezdrátově. Bude optika rozvedena dál? 
 
starosta – město řešilo pouze páteřní síť, připojení na optiku je velmi nákladné. Při 
výstavbě metropolitní sítě byl malý zájem o připojení k optickému kabelu ze strany 
privátních uživatelů 
 
Úkol: Dušan Novotný - T/31.7. – adm. smlouvy o společném vytvoření komunikační 
infrastruktury realizované v rámci akce Metropolitní sítě VI, grantového programu Fondu 
Vysočiny mezi obcemi Volevčice, Řídelov, Vanůvek a městem Telč dle 42-7/5/2007. 
 
UZ 42-7/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o společném vytvoření komunikační 
infrastruktury realizované v rámci akce Metropolitní sítě VI, grantového programu Fondu 



Vysočiny mezi obcemi Volevčice, Řídelov, Vanůvek a městem Telč dle přílohy podání 
7/5. 
Hlasování: 14 pro 
 

8) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 710/2 v k.ú. Telč 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková 

starosta – rada města nedoporučuje zveřejnit záměr na základě vyjádření ORÚP a SÚ 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.6. – informovat xxxxxxxx o 43-8/5/2007 – nezveřejnění 
záměru prodeje části pozemku. 
 
UZ 43-8/5/2007 
Zastupitelstvo města neschválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 710/2 v 
k.ú. Telč o výměře 15 m2. 
Hlasování: 14 pro 
 

9) Rozpočtové opatření - výkup pozemků Svatojánská 
Předkladatel: Z pověřený rady města : Ing. Lenka Komůrková 

V. Hercik - za jakou částku byly vykoupeny předmětné pozemky? 
 
starosta – pozemky byly vykoupeny za 250 Kč/ m2 dle usnesení UZ 119-9/14/2004 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.6. – RO dle 44-9/5/2007 – výkup pozemků Svatojánská. 
 
UZ 44-9/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření v rozpočtu na rok 2007 dle textové 
části podání 9/5 (§6171, pol. 3111 648 tis. Kč/§ 6171, pol. 6130 - 272,5 tis. Kč, §6409, 
pol. 5901 - 375,5 tis. Kč).  
Hlasování: 14 pro 
 

10) Prodej pozemků p.č. st. 2135 a p.č. 2136 v obci a k.ú. Telč 
Předkladatel: Z pověřený rady města: Ing. Lenka Komůrková 

starosta – v současné době provádí finanční odbor kontrolu katastrálních map z hlediska, 
zda nedochází k záborům městských pozemků nebo k jejich užívání bez uzavřené 
smlouvy 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.7. – adm. kupní smlouvy dle 45-10/5/2007 – prodej 
pozemku xxxxxxxxxxx. 
 
UZ 45-10/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků p.č. st. 2135 o vým. 2 m2 a p.č. 2136 o 
vým. 3 m2 vše v obci a k.ú. Telč panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,-
- Kč/m2. 
Hlasování: 14 pro 
 
 
 



11) Přijetí úvěru na financování komunikací 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO 

S. Máca – tato záležitost byla projednávána ve Finančním výboru. Jako nejlepší byla 
vyhodnocena nabídka od České spořitelny, a. s. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.7. – adm. smlouvy o úvěru dle 46-11/5/2007 – úvěr na 
financování komunikací. 
 
UZ 46-11/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru na financování akce "Opravy a rekonstrukce 
místních komunikací a chodníků v Telči" ve výši 17,9 mil. Kč za podmínek dle nabídky 
České spořitelny, a.s. Jihlava s fixací úrokové sazby na 6 let. 
Hlasování: 14 pro 
 

12) Prodej pozemku parc.č. 1203/53, 1204/91, 1204/92 - obytná zóna Svatojánská  
Předkladatel: Z pověření RM: Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO 

Na projednávání bodu chybí PharmDr. Václav Hercik. 
 
Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.6. – adm. smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle 47-
12/5/2007 – st. parcela obyt. zóna Svatojánská – xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
UZ 47-12/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej 
pozemku: 
- parc.č 1203/53 o výměře 19 m2, parc. č. 1204/91 o výměře 664 m2, parc.č. 1204/92 o 
výměře 333 m2 s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
Hlasování: 13 pro 
 

13) Změna smluvních podmínek - úvěr "Otevřená škola", "METNET", "Turistická 
infrastruktura" 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková,vedoucí FO 

starosta – Ministerstvo financí stanoví postup pro výpočet dluhové služby, která je 
významná při podávání žádostí o dotace. Problémy mohou nastat tehdy, pokud je dluhová 
služba vyšší jak 30%. Pokud bychom v souladu s uzavřenými úvěrovými smlouvami 
splatili v letošním roce jednorázové splátky z obdržených dotací, byla by paradoxně 
dluhová služba vyšší než 30%, ačkoliv bychom byli de facto bez dluhu, z tohoto důvodu 
je nutná změna smluvních podmínek přijatých úvěrů  
 
L. Komůrková – vysvětlila jednotlivé varianty uvedené v podání  
 
starosta – pokud schválíme první variantu, znamená to vysokou dluhovou službu 
 
S. Máca – pokud budou schválena všechna usnesení, znamená to schválení čtvrté 
varianty? 
 



L. Komůrková – ano 
 
starosta – fyzicky máme peníze na účtu, ale nemůžeme je použít ke splacení 
mimořádných splátek 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.7. – adm. Dodatků k úvěrovým smlouvám na projekty 
"Otevřená škola", "METNET", "Turistická infrastruktura" dle 48-13/5/2007. 
 
UZ 48-13/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo: 
1) změnu smluvních podmínek Smlouvy o úvěru č. 1263/05/LCD ze dne 17. 5. 2005 v 
článku III, odst. 2 - uhrazení mimořádné splátky ihned po podpisu dodatku ke Smlouvě o 
úvěru a snížení následujících čtvrtletních splátek s účinností od 25. 6. 2007 na 225 tis Kč 
čtvrtletně. Poslední splátka bude zaplacena dne 25. 12. 2010. 
 
2) změnu smluvních podmínek Smlouvy o úvěru č. 688-026-06 v článku IV, ost. 1 - 
odložení mimořádné splátky z dotace na leden 2008 a odložení čtvrtletních splátek za 6, 9 
a 12/2007 jejich "rozpuštění" do splátek 2008 - 2010.  
 
3) změnu smluvních podmínek Smlouvy o úvěru č. 688-079-06 v článku IV, ost. 1 - 
odložení čtvrtletních splátek za 6, 9 a 12/2007 jejich "rozpuštění" do splátek 2008 - 2011 
a změnu v odst. 8 - odložení mimořádné splátky z dotace na leden 2008.  
 
4) rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve výši 5.085 tis Kč, a to snížení 
plánovaných výdajů na úhradu jistin a jejich převedení do rezervy města. 
 
5) uložení finančních prostředků z dotace programu SROP -METNET ve výši 4.874.920 
Kč a Turistická infrastruktura ve výši 6.500.000 Kč na Sporoinvest. 
Hlasování: 14 pro 
 

14) Rozpočtové opatření - realizace projektu Panský dvůr 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO 

starosta – řídící výbor projektu se schází přibližně jedenkrát za měsíc. V současné době 
byl zahájen proces projednávání regulačního plánu. Deloitte provádí průzkum ohledně 
investorů, zda je zájem na trhu o tuto investici. 27. 6. by se měli členové ZM setkat s 
firmou Deloitte. Na příštím zasedání ZM (11.7.) se budou schvalovat zadávací podmínky 
pro výběr investora 
 
S. Máca – částka 5 mil. Kč se bude platit najednou? 
 
starosta – platby jsou rozděleny podle jednotlivých etap. Pokud se ukáže, že o projekt není 
zájem, můžeme smlouvu předčasně ukončit 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.6. – RO dle 49-14/5/2007 – Panský dvůr. 
 
UZ 49-14/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 4.998.000 Kč z rezervy města 
na úhradu výdajů vyplývajících ze smlouvy o poskytování poradenských služeb, uzavřené 
mezi Deloitte Advisory s. r. o. (Karolínská 654/2, Praha 8), advokátní kanceláří Havel, 



Holásek s. r. o. a Městem Telč. 
Hlasování: 14 pro 
 

15) Prodej části pozemku p.č. 592/7 v obci a k.ú. Telč 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.7. – adm. kupní smlouvy dle 50-15/5/2007 – xxxxxxxxx. 
 
UZ 50-15/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku p.č. 592/7 o výměře 39 m2 v obci a 
k.ú. Telč panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100 Kč/m2, tj. 3.900,-- Kč. 
Hlasování: 14 pro 
 

16) Užití dotace určené na opravu památek 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.6. – RO dle 51-16/5/2007 – dotace 1 mil. Kč od kraje 
Vysočina na památky. 
 
UZ 51-16/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 1 mil Kč (dotace kraje 
Vysočina na památky) na § 2212 dle textové části podání 16/5. 
Hlasování: 14 pro 
 

17) Prodej pozemku parc.č. 1204/89, 1204/22 - obytná zóna Svatojánská  
Předkladatel: Mgr. Roman Fabeš, starosta města 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.6. – adm. smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle 51-
17/5/2007 – st. parcela obyt. zóna Svatojánská – xxxxxxxxxxxxxxx. 
 
UZ 52-17/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej 
pozemku: 
- parc. č 1204/89 o výměře 580 m2, parc. č. 1204/22 o výměře 89 m2 s xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 
Hlasování: 14 pro 
 

18) Rozprava členů ZM  
 
starosta – informoval o průběhu investičních akcí. Rekonstrukce chodníků v Masarykově 
ulici by měla být dokončena do 30. 6. Bude zahájena rekonstrukce chodníku ve Staňkově 
ulici 
- po dokončení rekonstrukce rybníku Nadýmák se objevila závada (část kamenného 
obložení hráze se sesula). Projektem určená technologie se ukázala jako nevyhovující, 



firma v rámci záruky provádí opravu 
- vodovod a kanalizace v Batelovské ulici je dokončená s výjimkou výsledného napojení 
- vodovod a kanalizace v Květinové ulici je před dokončením 
- práce na kanalizaci a vodovodu v Luční a Křížové ulici budou pokračovat až do 
podzimu 
- proběhlo veřejné projednávání připravované akce přemístění autobusového nádraží. Je 
pravidlo, že investiční akce jsou předem projednávány s veřejností 
- veřejně se projednávala i připravovaná rekonstrukce chodníku v ulici Staňkova 
- uskutečnila se návštěva ministryně školství, mládeže a tělovýchovy D. Kuchtové, která 
navštívila Otevřenou školu a poté proběhlo setkání s řediteli škol 
- 31. 5. návštěva ministra kultury V. Jehličky a pracovníků z Ministerstva kultury.  
- připomněl termíny: 27.6. ve středu - seminář ZM, 11.7. ve středu ZM 6 
 
místostarostka – nyní se dokončuje první projekt ze SROP – Marketingová studie 
cestovního ruchu – do konce června by měl být dokončen, pracuje se na ni více než rok, 
tým realizátorů se schází min. jednou za měsíc  
- informovala o situaci v Domově pro seniory. Ředitel Domova pro seniory obdržel dopis 
od ombudsmana jako reakci na vysvětlení ředitele ke zprávě ombudsmana. V současné 
době probíhá vyhodnocování dopadu změn, ke kterým došlo v tomto roce na financování 
zařízení, v pololetí bude vyčíslena ztráta 
 
starosta – v červenci bude v Domově pro seniory provedena ze strany zřizovatele 
veřejnosprávní kontrola (provede auditor) a dále i kontrola zaměřená na poskytování 
sociálních služeb (provede sociální odbor)  
 
M. Roudenský – v nejbližší době by měla být provedena registrace  
 
Z. Vojta – jak to bude na náměstí s prodejci textilu, nejde to dohromady s památkovou 
rezervací 
 
starosta – město nemůže zakazovat prodej určitého zboží v domech vlastníků. Sám nechce 
ovlivňovat podnikání druhých. Buď na náměstí bude vše, včetně předzahrádek a různého 
zboží nebo vůbec nic. Proběhlo jednání s obchodníky a dohodli se na určitých pravidlech, 
pracovník veřejného pořádku kontroluje jejich případný zásah do veřejného prostranství. 
Tuto problematiku musí řešit stát a celní správa 
 
M. Kouba – prodejci vystavují zboží v podloubí, kde je někdy těžké projít, lidé se musí 
vyhýbat. Vyvěšení zboží by nezakazoval, ale mělo by mít nějakou kulturu 
 
starosta – ano, souhlasí s M. Koubou. Národní památkový ústav by měl stanovit metodiku 
jak postupovat v těchto případech 
 
místostarostka – pracovníci z UNESCO nemají s těmito obchodníky problém, vnímají to 
tak, že neporušují památku 
 
Z. Vojta – pokud vystavuje zboží, neměl by objekt získat dotaci 
 
V. Hercik – čí je podloubí? 
 
starosta – vlastníka domu 



V. Hercik – jak to vypadá s povrchy v Květinové ulici? 
 
starosta – pokud to půjde dobře, povrchy by měly být dokončeny do konce letošního roku 
 
B. Tripal – položení el. vedení do země by mělo být provedeno do konce letošního roku, 
nejpozději na jaře příštího roku 
 
starosta – pozval na akce města (Arts&film) 
- od 1.8. odchází z MěÚ Ing. B. Tripal na vlastní žádost, budeme vypisovat výběrové 
řízení na vedoucího ORÚP 
 

19) Souhrn přijatých usnesení  
 
Tajemník přednesl souhrn přijatých usnesení na 5. zasedání ZM. 
 

20) Závěr zasedání  
 
Starosta poděkoval přítomným za účast. 
 
Zapsali: 
Mgr. Pavel Soukop, Jitka Plhalová 16:00 - 18:15 hod. 
 

 

Pavel Komín, v. r. 
ověřovatel 

Miroslav Kouba, v. r. 
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.     jp 


