
Zápis 
z 6. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 06.10.2003 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Josef Barták, Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Radek Doležal, Mgr. 
Roman Fabeš, Milena Kopečná, Jan Kopejtka, Miroslav Kouba, Mgr. Blanka 
Krejčí, RNDr. Stanislav Máca, MUDr. Eva Matoušková, Hana Müllerová, 
Bohumil Norek, Ing. Václav Ondráček, Mgr. Jan Sláma, Miroslav Sova, RNDr. 
Miloš Vystrčil (body 11-20), 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 zastupitelstvo města je usnášení schopné.  
 

2) Schválení programu jednání ZM 
 
Starosta města navrhl rozšířit program jednání o body  
č. 16 - Rozvodná plynárenská zařízení v majetku města - prodej a darování (část) a  
č. 17 - Prodej části pozemku parc.č.7411/1 o výměře 4m2 v obci a k.ú. Telč. 
Hlasování: 17 pro 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové ZM) 
 
Starosta - navrhl za ověřovatele zápisu z 6. zasedání ZM Bohumila Norka a Františka 
Štancla. 
Hlasování: 17 pro 
 

4) Informace o ověření zápisu z 5. zasedání ZM 
 
Tajemník MěÚ Oldřich Zadražil informoval, že zápis z 5. zasedání ZM byl ověřen 
ověřovateli Ing. Janem Bartoškem a Ing. Václavem Ondráčkem bez připomínek. 
 

5) Zpráva o činnosti rady města (17. - 23. schůze rady) 
 
Místostarostka Hana Müllerová přednesla zprávu o činnosti RM od 17. do 23. schůze RM 
- bez připomínek. 
 

6) Darování nemovitosti čp. 3/I s pozemkem p.č. st. 10 v obci a k.ú. Telč 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřena Ing. Lenka Komůrková 

Starosta - podrobně vysvětlil důvody, které vedou město Telč k záměru darovat 
nemovitost č.p. 3 na nám. Zachariáše z Hradce ČVUT Praha. Představil zástupce ČVUT 



prof. Ing. Františka Vejražku CSc., prorektora pro vnější vztahy a doc. Ing. Zdeňka 
Vospěla CSc. kvestora ČVUT.  
Prof. Vejražka - informoval o záměru ČVUT zahájit v Telči výuku prvních programů v 
letním semestru 2003/04. Vysvětlil důvody zájmu ČVUT zřídit odloučené pracoviště v 
Telči - jedná se o celosvětový trend, kdy vysoké školy umisťují část svých pracovišť 
mimo velká města.  
Doc. Vospěl - ČVUT má zpracovaný investiční záměr rekonstrukce objektu v objemu cca 
12 mil. Kč. Předpokládá, že na rekonstrukci, která proběhne v letním období 2004 se 
budou podílet místní firmy. Stejně tak předpokládá, že technický a provozní personál 
bude obsazen zájemci z regionu.  
Ing. Bartošek - zřízení pracoviště ČVUT podporuje, ale ze smlouvy, která je přílohou 
podání není zřejmé, co bude s nemovitostí v příp. kdyby ji ČVUT nepotřebovalo resp. 
nemělo pro ni využití. 
Starosta - po řadě jednání došly obě strany k závěru, že je dostatečně ošetřeno IV. 
článkem. 
Doc. Vospěl - vysvětlil postupný vznik smlouvy a okomentoval možné požadavky dárce 
(města) na straně jedné a obdarovaného na straně druhé v příp. kdy obdarovaný (ČVUT) 
bude do objektu investovat vlastní ne malé finanční prostředky. 
RNDr. Máca - vznesl dotaz zda ČVUT počítá s prezenční formou studia 
Prof. Vejražka - tuto možnost připustil poté, co pracoviště v Telči bude stabilizováno 
 
Úkol: Pavel Soukop - Darování č.p. 3 - provést admin. kroky pro splnění usnesení 38-
6/6/2003 město/ČVUT. 
 
UZ 38-6/6/2003 
ZM schválilo darování nemovitosti č.p. 3/I s p.č. st. 10 o výměře 312 m2 ČVUT Praha za 
podmínek přílohy podání 6/6. 
Hlasování: 16 pro  
1 se zdržel 
 

7) Zřizovací listiny jednotek Sboru dobrovolných hasičů Telč a Telč - Studnice 
 
Předkladatel: Rada města - z pověření RM Josef Muranský - velitel jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Telč 

Bez rozpravy 
 
Úkol: Pavel Soukop - Zřizovací listiny jednotek SDH dle 39-7/6/2003 - admin. pro 
registraci atd. 
 
UZ 39-7/6/2003 
Zastupitelstvo města zřídilo s účinností od 1. ledna 2004 jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Telč a Telč - Studnice jako organizační složky obce a schvaluje jejich zřizovací 
listiny. 
Hlasování: 17 pro 
 

8) Vyhláška č. 2/2003 - Požární řád města Telče 
 
Předkladatel: Rada města - z pověření RM - Josef Muranský - velitel jednotky Sboru 



dobrovolných hasičů Telč 

M. Kouba - požádal o vysvětlení významu telefonním čísel pro ohlašovny požáru. 
J. Muranský - podrobně vysvětlil  

 
Úkol: Pavel Soukop - Vyhl. 2/03 Požární řád - 40-8/6/03 - admin. - soubor vyhlášek, KrÚ, 
atd. 
 
UZ 40-8/6/2003 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 - Požární řád města 
Telče. 
Hlasování: 17 pro 
 

9) Financování stavby "Vestavba 3 bj. do půdního prostoru bytového domu čp. 214, ul. 

Radkovská, Telč" - rozpočtové opatření 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřen Ing. Bohumil Tripal 

Ing. Ondráček - komu jsou byty určeny? 
Starosta - k bytovým náhradám pro stávající nájemníky bytů v č.p. 6/7 v Hradecké ulici. 
Jedná se o vyzkoušení nových dotačních podmínek pro výstavbu nájemních bytů v 
podmínkách města. 
 
Úkol: Pavel Soukop - Vestavba 3 bj. Radkovská 217 - provést rozpočtové opatření dle 41-
9/6/03 
 
UZ 41-9/6/2003 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu na rok 
2003 ve výši 998 000 Kč (financování stavby "Vestavba 3 bj. do půdního prostoru 
bytového domu čp. 214, ul. Radkovská, Telč") dle textové části podání 9/6. 
Hlasování: 17 pro 
 

10) Pořízení změny č. 2 územního plánu města - doplnění podnětů 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřen Ing. Bohumil Tripal 

RNDr. Máca - navrhl projednávání podání po jednotlivých podnětech (22,23,24) 
Starosta - shodně byly projednávány podněty na 5. zasedání ZM, s návrhem RNDr. Máci 
všeobecný souhlas 
Podnět č. 22 - pozemky mlékárna/požadavek JIMA - bez rozpravy - hlasování: 17 pro 
Podnět č. 23 - pozemky malírna/požadavek Rux s.r.o. - bez rozpravy - hlasování: 17 pro 
Podnět č. 24 - využití parkoviště Slavatovská/požadavek RM 
M. Kouba - změnu nepovažuje za uváženou, navrhuje, aby byla zachována funkce 
parkoviště a příp. obchodní zařízení bylo umístěno na pozemcích dnes ZZN. 
Starosta - informoval o jednáních s developerskými firmami; požadavek na umístění 
obchodního zařízení je od developerských firem jednoznačně formulován na dohled od 
státní silnice a do předpokládaného soustředění kupujících v dané lokalitě. 
RNDr. Máca - podle průzkumu, který si provedl, existuje podpora vzniku další 
velkoprodejny ve městě při současném nesouhlasu s jejím umístěním na parkoviště ve 



Slavatovské ulici. 
Ing. Hudínek - informoval o výhradách podnikatelů - prodejců zboží k záměru vytvořit ze 
strany města podmínky pro vznik další velkoprodejny. Stanovisko doložil podpisovou 
akcí občanů, kteří podporují stanovisko podnikatelů. Podpisová akce byla organizována 
skupinou podnikatelů - prodejců zboží. 
Hlasování: 13 pro, 2 proti, 2 se zdrželi 
 
Úkol: Pavel Soukop - Změna č. 2 ÚP - zařadit podněty dle 42-10/6/03 
 
UZ 42-10/6/2003 
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s § 31, odst. 2) zák. č. 50/1976 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu zařadit do změny č. 2 územního plánu města podněty č. 22,23 
a 24 dle přílohy podání 10/6. 
Hlasování: viz jednotlivě u projednávaných podnětů v rozpravě 
 

11) Rozpočtové opatření - rekonstrukce střešního pláště objektu čp. 2 na nám. 

Zachariáše z Hradce 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřena Ing. Lenka Komůrková 

RNDr. Máca - proč nebyla rozpočtová změna projednána na 5. zasedání ZM, když bylo 
zřejmé, že dotace nebude stačit na financování celé rekonstrukce 
Starosta - v době kdy se připravovalo 5. zasedání ZM byla reálná šance, že objekt 
převezme MU Brno a současně dofinancuje rekonstrukci střechy. Rozhodnutí ze strany 
MU bylo bohužel odloženo až na říjen. 
Ing. Ondráček - připomínka ke způsobu projednávání rozpočtové změny, která je 
předkládána ZM v situaci, kdy rekonstrukce je prakticky dokončena. 
Tajemník - o potřebě rozpočtového opatření na dofinancování rekonstrukce byla 
informována RM, která rozhodla o způsobu řešení vzniklé situace 
 
Úkol: Pavel Soukop - Rekonstrukce střechy č.p. 2 - provést RO dle 43-11/6/03 
 
UZ 43-11/6/2003 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu na rok 
2003 ve výši 1.170.000,--Kč (příspěvek města na rekonstrukci střešního pláště objektu čp. 
2/I) dle textové části podání 11/6. 
Hlasování: 16 pro, 2 se zdrželi 
 

12) Prodej části pozemku parc. č. 7369 v obci a k. ú. Telč 
 
Předkladatel: Rada města – předložením pověřena Ing. Lenka Komůrková 

 
Úkol: Lenka Komůrková - Pozemek Na Parkaně - prodej - zveřejnit záměr dle 44-12/6/03 
- pak RM, ZM. 
 
UZ 44-12/6/2003 
Zastupitelstvo města rozhodlo o opakovaném zveřejnění záměru města prodat část 
pozemku parc. č. 7369 v obci a k. ú. Telč za podmínky minimální ceny 500 Kč/m2. 
Hlasování:  



 

13) Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Městem Telč a krajem Vysočina - areál 

Gymnázia a Základní školy 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřena Ing. Lenka Komůrková 

Bez rozpravy 
 
Úkol: Pavel Soukop - Pozemky Město/GOB - admin. 45-13/6/03 - smlouva, vklad atd. 
 
UZ 45-13/6/2003 
Zastupitelstvo města schválilo darování pozemků p.č. 610/10 o vým. 30 m2, 610/11 o 
vým. 421 m2, 610/9 o vým. 122 m2, 610/7 o vým. 346 m2, 629/3 o vým. 31 m2, 629/4 o 
vým. 13 m2, část pozemku p.č. 609/9 díl "a" o vým. 67 m2, část pozemku p.č. 609/11 - díl 
"d" o vým. 380 m2 v obci a k.ú. Telč kraji Vysočina. 
 
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatné přijetí pozemků parc.č. 7707 o vým. 242 m2, 
parc.č. 7708 o vým. 101 m2 a p.č. 610/8 o vým. 2 m2 v obci a k.ú. Telč od kraje 
Vysočina. 
Hlasování: 18 pro 
 

14) Prodej pozemků parc.č. 7426/2 o vým. 24 m2 a parc.č. 7426/3 o vým. 33 m2 v obci a 

k.ú. Telč 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřena Ing. Lenka Komůrková 

Bez rozpravy 
 
Úkol: Jana Vařbuchtová - Pozemky Baborovi, Šindelářová - admin. 46-14/6/03 - smlouva, 
vklad, atd. 
 
UZ 46-14/6/2003 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 7426/2 o vým. 24 m2 v obci a k.ú. 
Telč manželům I. a M. B., Telč a prodej pozemku parc.č. 7426/3 o výměře 33 m2 paní M. 
Š., Telč za cenu 100 Kč/m2. 
Hlasování: 18 pro 
 

15) Ceny města Telče za rok 2003 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřena Hana Müllerová 

Bez rozpravy 
 
Úkol: Pavel Soukop - Ceny města dle 47-15/6/03 
 
UZ 47-15/6/2003 
ZM udělilo cenu města Telče za rok 2003 Ireně Foitové, Mgr. Václavu Jehličkovi, Janu 
Urbancovi a Janu Štokrovi 
Hlasování: 18 pro 
 



16) Rozvodná plynárenská zařízení v majetku města - prodej a darování (část) 
 
Předkladatel: Rada města - z pověření RM - Mgr. Roman Fabeš - starosta města 

Bez rozpravy 
 
Úkol: Pavel Soukop - Prodej a dar plyn. zařízení - admin. 48-16/6/03 - včetně RO 
 
UZ 48-16/6/2003 
Zastupitelstvo města schválilo prodej rozvodného zařízení plynovodů STL Jihomoravské 
plynárenské a.s. Brno v celkové hodnotě 3.750.000 Kč za podmínek stanovených 
návrhem smlouvy kupní, která tvoří přílohu podání 16/6. 
 
Zastupitelstvo města schválilo darování rozvodného zařízení plynovodů STL 
Jihomoravské plynárenské a.s. Brno v celkové hodnotě 2.746.975 Kč za podmínek 
stanovených návrhem smlouvy darovací, která tvoří přílohu podání 16/6. 
 
Hlasování: 18 pro 
 

17) Prodej části pozemku parc.č.7411/1 o výměře 4m2 v obci a k.ú. Telč 
 
Předkladatel: RM - předložením pověřena Ing. Lenka Komůrková 

Bez rozpravy 
 
Úkol: Jana Vařbuchtová - Pozemek Husták - admin. 49-17/6/03 - smlouva, vklad, atd. 
 
UZ 49-17/6/2003 
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 7411/1 o výměře 4 m2 v obci 
a k.ú. Telč dle geometrického plánu č. 1067-19/2003 J. H. (Telč) za cenu 100 Kč/m2. 
Hlasování: 18 pro 
 

18) Rozprava členů ZM 
 
Starosta - informoval o připravovaném jednání akademického senátu MU Brno a potřebě 
oficiálně deklarovat zájem města na zřízení pracoviště MU v Telči. 
RNDr. Máca - zřízení pracoviště podporuje, ale před přijetím usnesení doporučuje jednat 
s MU Brno o budoucím vztahu MU ke středním školám v Telči 
Starosta - navržené usnesení deklaruje zájem města o pracoviště MU, neřeší převod 
nemovitosti. Pokud usnesení nebude k dispozici na jednání správní rady nyní v říjnu je 
velmi pravděpodobné, že dojde k dalšímu odložení rozhodnutí ze strany MU. 
Ing. Ondráček - doporučuje přijmout navrhované usnesení, jedná se o projev vůle zatím 
bez závazků 
Místostarostka - podporuje přijetí usnesení 
RNDr. Vystrčil - podpořil přijetí usnesení, jedná se o historickou šanci pro město. 
Podobný záměr má dnes více měst větších než Telč. Díky předchozím jednáním s MU 
máme v této záležitosti náskok, který by neměl být promarněn. 
Starosta - vysvětlil problematiku vlastnických vztahů k pozemkům, na kterých hospodaří 
Školní statek. Cca 120 ha je v majetku pozemkového fondu. Aby tyto pozemky byly 
převedeny na město, je nutné přijmout usnesení, kterým ZM deklaruje, že v příp. potřeby 



umožní využívání těchto pozemků pro činnost škol a školských zařízení zřizovaných 
krajem Vysočina.  
Zhodnotil průběh telčského léta a vyslovil poděkování všem, kteří se podíleli na jeho 
organizaci, aktivně se zúčastnili či byli jeho návštěvníky. 
RNDr. Máca - doporučil, aby toto hodnocení bylo uvedeno v TL.  
Opakoval připomínku na zřízení pokračování chodníku od nákupního střediska JMB na 
křižovatku Dačická/Radkovská. 
Starosta - záležitost se řeší. Je potřeba získat do vlastnictví pozemky, na kterých bude 
chodník vybudován. Ve věci jednal s majitelem pozemku p. Radkem Doležalem. 
RNDr. Máca - vznesl požadavek, podnět na zlepšení vánočního osvětlení Vnitřního 
Města. 
Místostarostka - řeší ve spolupráci s odborem kultury a Službami Telč v rámci možností, 
které jsou dány rozpočtem města. 
M. Sova - připomínka k údržbě zeleně na náměstí Hrdinů v době vegetačního klidu. 
Tajemník - odbor rozvoje zadá u Služeb Telč dle možností rozpočtu města. 
M. Sova - při míčových hrách dětí na náměstí Hrdinů vzniká nebezpečná situace na 
přilehlé komunikaci. 
Tajemník - odbor rozvoje projedná s odborem dopravy osazení dopravní značky, poté 
zadá její osazení. 
M. Sova - kritická připomínka k tomu, že některé domácnosti topí nekvalitním uhlím ač 
mají plyn a možná spalují i jiné suroviny. 
Tajemník - připomínka vzata na vědomí, bez konkrétního řešení. 
Ing. Bartošek - podpořil žádost ředitele Domova důchodců Telč na rozpočtové opatření 
pro opravu části střechy DD. 
Tajemník - po prošetření požadavku odborem rozvoje projedná RM na 24. schůzi. 
Ing. Ondráček - kritická připomínka k řešení přechodu pro chodce před ZŠ Masarykova. 
Starosta - v rámci opravy nebylo možné prosadit jiné řešení. Naopak ze strany SÚS byl 
vysloven návrh, aby komunikaci převzalo město do majetku a poté řešilo přechod dle 
svých představ. 
MUDr. Brzková - dotaz na výsledek průzkumu na řešení průjezdnosti Zachariášovy ulice. 
Tajemník - průzkum byl dokončen, převážil názor na zachování současného stavu, 
zastupitelé budou informováni obvyklou informací, kterou zpracuje odbor rozvoje. 
 
Úkol: Pavel Soukop - Info MU Brno o usnesení 50-18/6/03 - pracoviště v Telči 
 
Úkol: Pavel Soukop - Pozemky ŠS - info kraj o usnesení 51-18/6/03  
 
Úkol: Věra Marečková - Zeleň náměstí Hrdinů - údržba dle připomínky 18/6. Písemně 
informovat M. Sovu. 
 
Úkol: Jiří Salus - Dopravní značení u nám. Hrdinů dle připomínky M. Sovy 18/6. O řešení 
informovat M. Sovu písemně. 
 
UZ 50-18/6/2003 
ZM podporuje záměr zřízení stálého pracoviště Masarykovy univerzity Brno v objektu 
č.p. 2 na nám. Zachariáše z Hradce v Telči vč. převodu této nemovitosti na MU Brno. 
Hlasování: 18 pro 
 
UZ 51-18/6/2003 
ZM schvaluje nabytí nemovitých a movitých věcí, které jsou užívány Školním statkem 



Telč a zavazuje se umožnit využívání tohoto majetku pro činnost škol a školských 
zařízení zřizovaných krajem Vysočina. 
Hlasování: 18 pro 
 

19) Souhrn přijatých usnesení 
 
Tajemník Oldřich Zadražil přednesl souhrn přijatých usnesení č. 38 až 51 přijatých na 
zasedání zastupitelstva. Bez připomínek. 
 

20) Závěr zasedání 
 
Starosta města poděkoval všem přítomným za účast na zasedání a členům ZM za přípravu 
na jednání. Všechny přítomné pozval na kulturní a společenské akce, které město 
připravuje v říjnu. Ve 20:45 pak zasedání zastupitelstva ukončil. 
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