
Zápis 
z 6. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 11.07.2007 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Ing. Jan Bartošek, Alena Bláhová, Ing. Miroslav Brzek, MUDr. Ludmila Brzková 
(body 1-11), František Čermák, Mgr. Roman Fabeš, Ing. Jan Heralecký, Pavel 
Komín, Milena Kopečná, Miroslav Kouba, Jiří Liška, RNDr. Stanislav Máca, Hana 
Müllerová, Karel Navrátil, Bohumil Norek, Ing. arch. Jiří Ondráček, MVDr. 
Zdeněk Vojta, RNDr. Miloš Vystrčil, Stanislav Vyvadil, Vladimír Švec DiS. 

 

1) Zahájení 
- informace o počtu přítomných členů ZM 
- konstatování, zda je ZM schopno se usnášet  
 
Jednání zastupitelstva města zahájil starosta oznámením, že přítomno je 20 členů 
zastupitelstva (omluven je PharmDr. Václav Hercik) a konstatováním, že zastupitelstvo je 
schopno se usnášet. 
 

2) Schválení programu jednání ZM  
 
Starosta navrhl rozšířit program zasedání o body: 
17) Prodej pozemků parc.č. 1204/57 a 1204/79 - obytná zóna Svatojánská 
 
18) Rozpočtové opatření z rezervy města - dokončení dílen ZŠ Masarykova 
 
Starosta nechal hlasovat o rozšířeném programu: 
Hlasování: 20 pro 
 
J. Ondráček – informoval, že k bodu 11) učiní oznámení o osobním zájmu ve smyslu 
Zákona o střetu zájmů 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové ZM)  
 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu 6. zasedání RNDr. Stanislava Mácu a Ing. 
Miroslava Brzka. 
Hlasování: 19 pro, 1 se zdržel 
 

4) Informace o ověření zápisu z 5. zasedání ZM  
 
Tajemník informoval, že zápis z 5. zasedání byl ověřovateli Pavlem Komínem a 
Miroslavem Koubou ověřen bez připomínek. 
 

5) Zpráva o činnosti rady města (16. - 18. schůze RM) 
 
Místostarostka přednesla zprávu o činnosti rady města z 16. – 18. schůze – bez 
připomínek. 



6) Souhrnná zpráva o plnění usnesení ZM za I. pololetí 2007  
 
Tajemník přednesl zprávu o plnění usnesení ZM za I. pololetí 2007 – bez připomínek. 
 

7) Projekt Revitalizace Panského dvora - dokumentace výběrového řízení 
Předkladatel: Z pověření rady města Mgr. Roman Fabeš , starosta města 

starosta – informoval o všech předešlých krocích spojených s projektem revitalizace 
Panského dvora. Na dnešním zasedání by zastupitelstvo města mělo schválit Dokumentaci 
výběrového řízení. Do Dokumentace, kterou zastupitelé obdrželi byly zapracovány 
změny, ke kterým došlo při projednávání Dokumentace při semináři ZM 27. 6. (zejména 
změna terminologie místo „býv. Školní statek“ uvádět „Panský dvůr“, byl posunut termín 
pro podávání nabídek z 12. 10. na 15. 11. a byl upraven text nájemní smlouvy) 
 
J. Ondráček – vznesl připomínku k bodu 4.8 Dokumentace výběrového řízení, zájemci by 
měli být informováni o probíhajícím projednávání regulačního plánu 
 
Ing. Alexandr Dyba - není s tím problém, jde o nastavení režimu 
 
starosta – připomenul, že na straně 12 Dokumentace je výslovně uvedeno, že na 
informačním CD je mimo jiných dokumentů zveřejněna i veřejná vyhláška – Oznámení o 
zveřejnění vystavení návrhu zadání regulačního plánu – „Areál Panského dvora“. V textu 
veřejné vyhlášky je odkaz na webové stránky, kde je studie umístěna 
 
J. Ondráček – měla by být zpřístupněna nejen informace o textové části, ale zejména o 
vypracované studii. Zájemci musí vědět nejen o textové části, ale i o grafické části. Vložil 
by studii přímo na CD, ale může být zpřístupněno i způsobem jak je uvedeno v návrhu 
Dokumentace. Text se může změnit, studie ne. Pro nájemce to znamená, aby nebyl v 
rozporu se studií 
 
– dotaz, jak se vyřeší problém, kdy budeme mít nájemce, nebude dokončen regulační plán 
a nájemce bude muset dodržet regulační plán? 
 
Ing. Alexandr Dyba – může to prodloužit proces. Domnívá se, že může dojít k tomu, že 
nájemce bude vyžadovat, aby toto byla odkládací podmínka, pro nájemce to může být 
velké riziko. Záleží na tom, v jaké fázi bude schválen regulační plán 
 
starosta – podle autora studie Ing. arch. Romana Kouckého je možné regulační plán 
změnit, pokud zájemcem navržené řešení bude lepší než řešení ve studii 
 
J. Ondráček – na straně 14 Dokumentace v čl. 5.3. písm. c) navrhl nahradit spojku „a“ 
spojkou „nebo“. 
- na str. 17, písm. i) navrhl změnu měřítka z „1:2000“ na „1:1000“, u písm. vii) navrhl 
změnu měřítka z „1:1000“ na „1:500“ 
 
Ing. Alexandr Dyba – uvedl, že změny mohou být zapracovány 
 
Závěr z rozpravy: 
Dokumentace bude změněna ve smyslu návrhu zastupitele Ing. arch. Jiřího Ondráčka. 
 



J. Ondráček – dotaz na Přílohu č. 13 Dokumentace – Formuláře – Studie řešení? 
 
Ing. Alexandr Dyba - vysvětlil, v této Příloze jsou tři tabulky, třetí je sumarizací dvou 
předešlých, nutí zájemce jít do většího detailu 
 
M. Vystrčil – dotaz k formální stránce, návrh usnesení neodpovídá přesnému názvu 
Dokumentace. Musíme si přesně říct, co budeme schvalovat. Dokumentací je i to co ještě 
neexistuje. V bodě 2.1 je definován pojem Dokumentace, která zahrnuje všechny její 
Přílohy. V textu je pak uvedeno „(dále jen „Dokumentace“)“. Usnesením by měla být 
Dokumentace schválena vč. jejích Příloh 
 
Ing. Alexandr Dyba – měla by být schválena Dokumentace jako celek, tedy včetně Příloh  
 
M. Vystrčil – Dokumentace má celkem 13 Příloh, které jsou označovány bez „č.“, pouze 
Příloha 7 je s „č.“, což je chyba a mělo by být opraveno. Příloha 7 pak má ještě 14 
vlastních příloh s „č.“. U nájemní smlouvy by mělo být uvedeno, že se jedná o návrh 
 
Ing. Alexandr Dyba – chceme, aby se zájemce podepsal pod návrh smlouvy. Text dáváme 
zájemci na vědomí a tím omezujeme zájemci manévry. Text by měl přijmout bez úprav. 
Formulář se jmenuje smlouva, protože návrh není závazný 
 
M. Vystrčil – navrhuje, aby bylo hlasováno o upravené Dokumentaci vč. Příloh 1-13 bez 
„č.“  
 
UZ 53-7/6/2007 
Zastupitelstvo města schválilo upravenou Dokumentaci výběrového řízení pro výběr 
partnera Projektu rozvoje a revitalizace území Panského dvora v Telči včetně Příloh 1-13. 
Hlasování: 20 pro 
 

8) Záměr města podat žádost o finanční prostředky z programu Kulturní dědictví 
Vysočiny na projekt "Obnova objektu radnice v Telči - I. etapa" 

Předkladatel: Z pověření RM Ing. Bohumil Tripal, vedoucí ORÚP 

Tento bod předkládal za nepřítomného Ing. Bohumila Tripala Jiří Salus. 
 
starosta – doplnil, že Norské fondy jsou jediný dotační titul, ze kterého lze čerpat na 
opravu radnice. Existuje studie opravy radnice, která ale finančně přesahuje hranici 150 
tis.EUR. Chceme zkusit podat žádost, radnice se musí opravit 
 
V. Švec - je šance získat 90% dotaci. V posledním odstavci podání je nepřesná informace, 
program „Kulturní dědictví Vysočiny“ bude probíhat až do vyčerpání alokace, max. dva 
roky 
 
starosta – dotázal se, zda je potřeba tak rozsáhlé usnesení a zda by neměla být uvedena 
max. částka? 
 
V. Švec – ano, návrh usnesení je v pořádku, do textu usnesení můžeme vložit konkrétní 
částku 
 



starosta – navrhl doplnit do návrhu usnesení za slova „v potřebné výši“ slova „maximálně 
do 150 tis. EUR“ 
 
Úkol: Bohumil Tripal - T/31.7. – podat žádost o dotaci dle 54-8/6/2007 – Obnova objektu 
radnice v Telči – I. etapa. 
 
UZ 54-8/6/2007 
Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti „Obnova objektu radnice v Telči – I. etapa“ 
do Programu „Kulturní dědictví Vysočiny“ a pověřilo starostu města Mgr. Romana 
Fabeše podpisem žádosti. 
Zastupitelstvo města schválilo závazek zajistit prostředky spolufinancování projektu 
„Obnova objektu radnice v Telči – I. etapa“ předloženého do Programu „Kulturní dědictví 
Vysočiny“ v potřebné výši maximálně do 150 tis. EUR a dle v žádosti uvedených zdrojů. 
Současně schválilo závazek zajistit financování projektu na počátku a v průběhu jeho 
realizace, tj. tak, aby zdroje, které budou průběžně k dispozici, kryly postupně nabíhající 
náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Programu „Kulturní dědictví 
Vysočiny“ a aby nedošlo k deficitu finančních zdrojů.  
Hlasování: 20 pro 
 

9) Prominutí nedobytných pohledávek města Telče 
Předkladatel: z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO 

M. Kouba – věří, že FO udělal vše, co mohl udělat pro vymožení pohledávek. Firma Ziba-
Veselý s. r. o. funguje dál. Pokud se změnil jednatel společnosti a přestal přebírat 
korespondenci, neměl by to být důvod proto, abychom mu promíjeli pohledávku. Dáváme 
návod potencionálním neplatičům na způsob získání peněz od města 
 
starosta – firma Ziba-Veselý, s. r. o. je v konkurzu. Neobhajuje tuto firmu, ale město 
udělalo maximum pro vymožení pohledávek. Pokud by se pohledávky neprominuly, stálo 
by to město další náklady 
 
S. Máca – domnívá se, že ze strany Městského úřadu došlo k pochybení, když vznikla 
pohledávka za firmou Ziba-Veselý, s. r. o. Neměl se prodávat najednou tak velký počet 
známek na popelnici 
 
L. Komůrková – tato pohledávka vznikla za činnosti organizace Technické služby, po 
jejich zrušení přešla pohledávka na město 
 
S. Máca – pokud pochybení vzniklo u organizace Technické služby, bere zpět, že chyba 
byla na straně Městského úřadu 
 
L. Komůrková – informovala, že spisy jsou k nahlédnutí na FO 
 
tajemník – navrhl, aby do návrhu usnesení bylo za částku 292.881,50 Kč uvedeno včetně 
příslušenství, aby příslušenství nezůstalo v účetnictví 
 
UZ 55-9/6/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prominutí nedobytných pohledávek v celkové výši 
292.881,50 Kč včetně příslušenství dle textové části podání 9/6. 
Hlasování: 17 pro, 1 proti, 2 se zdrželi 



10) Prodej pozemku parc.č. 6908/51 v obci a k.ú. Telč 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková, ved. FO 

starosta – toto podání řeší problém, který je ve městě dost častý, a to že pozemky města 
jsou užívány, aniž by byla uzavřena smlouva. Tento problém se budeme snažit intenzívně 
řešit. Z jednání RM vzešlo, že je nutné změnit prodejní cenu městských pozemků, neboť 
částka 100 Kč/m2 již neodpovídá realitě. Chtěli bychom vypracovat zásady pro stanovení 
ceny za prodej městských pozemků, které by byly účinné od 1. 1. 2008. Do konce roku 
bychom prodávali za stávající cenu. Tuto informaci bychom chtěli zveřejnit, abychom 
dali šanci těm uživatelům, kteří chtějí problém řešit 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.8. – uzavřít kupní smlouvu s xxxxxxxxxxxxx dle 56-
10/6/2007 – areál skladu stavebního materiálu firmy xxxxxxxxxxx. 
 
UZ 56-10/6/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 6908/51 o výměře 167 m2 v obci a 
k.ú. Telč panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,-- Kč /m2. 
Hlasování: 20 pro 
 

11) Změna Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní - UZ 35-13/4/2007 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO 

J. Ondráček – učinil oznámení o osobním zájmu podle Zákona o střetu zájmů – je 
projektantem bytového domu, který má na pozemku postavit STARKON JIHLAVA CZ, 
a. s., z tohoto důvodu se zdrží hlasování 
- informoval o architektonickém řešení. Pokud by měl bytový dům společný štít se 
stávajícím bytovým domem, vznikl by velký blok, což by nebylo vhodné 
 
F. Čermák – byl odpůrcem původního řešení, nyní se mu varianta líbí, odhlučnění, skrytí 
paneláků atd.  
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.8. – uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní dle 57-
11/6/2007 – STARKON JIHLAVA CZ. 
 
UZ 57-11/6/2007 
Zastupitelstvu města schválilo upravenou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní 
mezi budoucím prodávajícím městem Telč a budoucím kupujícím STARKON JIHLAVA 
CZ, a.s. dle přílohy podání 11/6. 
Hlasování: 19 pro, 1 se zdržel 
 

12) Závěrečný účet a zpráva o činnosti svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 
2006. 
Předkladatel: Hana Müllerová, místostarostka 

Odešla MUDr. L. Brzková. 
 
Bez rozpravy. 
 
Úkol: Hana Müllerová - T/31.7. – informovat svazek obcí České dědictví UNESCO o 58-
12/6/2007 – Závěrečný účet a zpráva o činnosti. 



UZ 58-12/6/2007 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet, Zprávu o činnosti a Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2006. 
Hlasování: 19 pro 
 

13) Závěrečný účet a zpráva o činnosti svazku obcí Česká inspirace za rok 2006. 
Předkladatel: Hana Müllerová, místostarostka 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Hana Müllerová - T/31.7. – informovat svazek obcí Česká inspirace o 59-13/6/2007 
– Závěrečný účet a zpráva o činnosti. 
 
UZ 59-13/6/2007 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet, Zprávu o činnosti a Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření sdružení Česká inspirace za rok 2006. 
Hlasování: 19 pro 
 

14) Závěrečný účet a zpráva o výsledku hospodaření za rok 2006 - DSO Železnice 
Kostelec - Slavonice 

Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města 

M. Vystrčil – hejtman spolkové země Dolní Rakousko vyjádřil zájem o propojení 
železnice. Byl by ochoten tuto akci financovat, nemá však záruku, že by mu spolková 
vláda vynaložené prostředky vrátila. V září nebo v říjnu má být definitivně jasné, zda 
budou finance z rakouské strany. Z naší strany děláme maximum, jednáme s hejtmanem 
Pröllem. Ministr kultury V. Jehlička a ministr dopravy A. Řebíček jednali s ministrem 
zahraničí K. Schwarzenbergem, který bude vést jednání s rakouským kolegou  
 
Úkol: Roman Fabeš - T/31.7. - informovat DSO Železnice Kostelec - Slavonice o 60-
14/6/2007 – Závěrečný účet a zpráva o výsledku hospodaření. 
 
UZ 60-14/6/2007 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet za rok 2006 a Zprávu o přezkoumání 
hospodaření za rok 2006 Svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice. 
Hlasování: 19 pro 
 

15) Závěrečný účet a Zpráva o činnosti kontrolního výboru Svazu vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko v roce 2006 
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Roman Fabeš - T/31.7. - informovat Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko o 61-
15/6/2007 – Závěrečný účet a zpráva o činnosti. 
 
UZ 61-15/6/2007 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet a Zprávu kontrolního výboru o činnosti 
Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko v roce 2006. 



Hlasování: 19 pro 
 

16) Závěrečný účet a Zpráva o činnosti dozorčí rady svazku obcí Mikroregion Telčsko 
za rok 2006 
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Roman Fabeš - T/31.7. - informovat svazek obcí Mikroregion Telčsko o 62-
16/6/2007 – Závěrečný účet a zpráva o činnosti. 
 
UZ 62-16/6/2007 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet a Zprávu dozorčí rady svazku obcí 
Mikroregion Telčsko v roce 2006. 
Hlasování: 19 pro 
 

17) Prodej pozemků parc.č. 1204/57 a 1204/79 - obytná zóna Svatojánská 
Předkladatel: Mgr. Roman Fabeš, starosta města 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.8. – uzavření smluv o budoucí smlouvě kupní dle 63-
17/6/2007 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Svatojánská. 
 
UZ 63-17/6/2007 
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemku: 
- parc.č. 1204/57 o výměře 667 m2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- parc.č. 1204/79 o výměře 697 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Hlasování: 19 pro 
 

18) Rozpočtové opatření z rezervy města - dokončení dílen ZŠ Masarykova 
Předkladatel: Mgr. Roman Fabeš, starosta města 

M. Vystrčil – doporučil, aby místo „v případě“ bylo nahrazeno „při splnění podmínky“ 
 
J. Ondráček – je určená částka, která přijde z ministerstva, 3 mil. Kč se dofinancují? 
 
starosta – ano, takový je příslib 
 
UZ 64-18/6/2007 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 3 mil. Kč z rezervy města na 
úhradu podílu města k této dotaci při splnění podmínky obdržení finanční dotace z 
Ministerstva financí ČR na výstavbu dílen v areálu Základní školy Masarykova schválilo 
Hlasování: 19 pro 
 

19) Rozprava 
 
starosta – práce v ulici Masarykova jsou kompletně hotové až na část zeleně a zatím 
chybějících odpadkových košů 
- ulice Staňkova- rekonstrukce pokračuje 



- ulice Luční - je zde hotový kanalizační řad, pokračovat se bude v ul. Křížova až k ulici 
9. května. Dále se bude pokračovat rekonstrukcí vodovodu, která má být dokončena do 
zimy a na jaře příštího roku budou dokončeny povrchy 
- ulice Květinová - E.ON bude provádět pokládku el. vedení do země  
- rybník Nadýmák - veškeré práce jsou hotové, zítra 12. 7. se uskuteční kontrola z 
Státního fondu životního prostředí 
- rekonstrukce silnice I/23 – průtah městem – 3. 7. se uskutečnilo první jednání s 
projektantem, zástupci ŘSD a KrÚ. Bude to rekonstrukce ve stávající šíři komunikace tj. 
bez chodníků atd. Město má čtyři připomínky: zvětšení poloměru zatáčky při vyústění 
ulice J. Nerudy do Štěpnické ulice, vyřešit funkčnost přechodu ve Štěpnické ulici, přidat 
přechod pro chodce z Květinové ul. a v ulici Slavatovské u zámecké ohradní zdi řešit 
zúžené místo chodníku. Je hotová PD k inženýrským sítím, je šance pro město opravit si 
sítě. Bude zadáno zpracování PD na chodníky  
 
M. Kouba – dotaz, ve Štěpnické ulici od hotelu Pangea nahoru se opraví chodníky? 
 
starosta – ano, chceme řešit s rekonstrukcí komunikace I/23 
 
A. Bláhová – u obchodu naproti hotelu Pangea stály dvě betonové zábrany znemožňující 
parkování, nyní tam nejsou a parkují tam i nákladní vozidla 
 
Z. Vojta – nemohl by být přidán přechod na Oldřichově náměstí u Tržilových? 
 
starosta – tam už je vyznačen 
 
J. Herálecký – periferní vidění dětí je menší a tím je pro ně přechod nebezpečný, v 
zúženém místě je potřeba alespoň optické retardéry 
 
starosta – zatím není jisté, zda budou finance na rekonstrukci silnice I/23, ale je dobře, že 
se připravuje PD. Doslechl se, že to má být jedna z mála silnic I. třídy, která nemá být 
zpoplatněna mýtem. Chystá se s ostatními starosty jednat o společném postupu 
 
starosta – informoval, že zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo nový systém LSPP od 1. 
1. 2008. LSPP pro nás bude zajišťovat Nemocnice Jihlava 
- kontrola na obdržené dotace, kterou prováděl Finanční úřad Jihlava na finančním odboru 
dopadla velmi dobře. Poděkoval FO a všem, kteří se podílejí na administraci dotací za 
odvedenou práci. Nyní probíhá tato kontrola na Mikroregionu Telčsko 
 
- informoval o probíhajícím Telčském kulturním létu. V Telči probíhá nadstandardní 
počet kulturních akcí, vyžaduje to mnoho úsilí. Poděkoval všem, kteří se na přípravě a 
realizaci akcí podíleli  
 
místostarostka – informovala, že o. p. s. Francouzsko-česká hudební akademie vrátila 
půjčku ve výši 150 tis. Kč, kterou jí na podzim loňského roku 2006 poskytlo město 
 
- informovala o dokončení projektu Marketingová studie cestovního ruchu, který 
zpracovávala firma DHV, s. r. o. Zpráva byla odevzdána na KrÚ. Marketingová studie je 
k dispozici na odboru kultury a bude vyvěšena na www města 
 
- informovala o vývoji financování Pečovatelské služby, kterou pro nás zajišťuje Oblastní 



charita Jihlava. V letošním roce došlo k zásadní změně v poskytování dotací z MPSV. 
Charita obdržela dotaci od MPSV ve výši 29% loňské skutečnosti – kraj přispěl částkou 
20 tis. Kč na pracovní úvazek – pro Telč 200 tis. Kč. V současné době je propad ve 
financování cca 400 tis. Kč. Na RM 18 byla schválena dotace ve výši 50 tis. Kč. Bude 
řešeno na příštím zasedání ZM 
 
S. Máca – dotázal se jak a kdy bylo zveřejněno, že bude probíhat veřejné projednávání 
přemístění autobusového nádraží? 
 
starosta – inzerát byl uveřejněn v TL 5 
 
S. Máca – upozornil, že před domem manželů xxxxxxxxxxxxx v Jihlavské ulici je 
pravděpodobně uvolněný kanalizační poklop. Upozornili na to ORÚP, ale problém není 
dosud vyřešen 
 
- dotázal se, jak se řeší anonymní dopis pro zastupitele? Domnívá se, že by zastupitelé 
sami mohli rozhodnout, jestli ho budou číst nebo ne 
 
tajemník – podle vnitřního předpisu pro vyřizování stížností se anonymní stížnosti 
nevyřizují, ale pouze evidují 
 
starosta – anonymy se neřeší, pokud chceme řešit anonymy musíme změnit vnitřní 
předpis. Není problém takový anonym, který je doručen pro zastupitele nakopírovat a 
rozeslat členům ZM 
 
S. Máca – obdržel další písemnou připomínku z řad učitelů, kteří nechtějí být jmenováni, 
že situace v ZŠ III je špatná. Připomínka byla předána tajemníkovi k zaevidování 
 
starosta – nejedná se o první anonym. Je i běžné, že lidé volají anonymně. Pokud 
nedokážeme přesvědčit stěžovatele, aby přišel osobně a řekl svůj problém, nezaslouží si 
řešení problému. Je to svým způsobem neslušnost. Všechny doposud podané podepsané 
stížnosti jsme řešili.  
Závěry inspekce, která byla v ZŠ III, neshledala žádné pochybení. Jako zřizovatel 
nemáme k dispozici nic jiného, než zprávu inspekce.  
tajemník – problém byl u zmíněné anonymní stížnosti i v tom, že byla pouze obecná 
nikoli konkrétní, takovou stížnost nelze řešit 
 
S. Máca – Inspekce prý kontrolovala pouze ekonomické záležitosti 
 
starosta – četl Zprávu a nebyla pouze ekonomická 
 

20) Souhrn přijatých usnesení 
 
Tajemník přednesl souhrn přijatých usnesení na 6. zasedání zastupitelstva města. 
 

21) Závěr zasedání 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast, popřál příjemné strávení dovolených a 
pozval na kulturní akce. Příští zasedání zastupitelstva města se uskuteční na konci září. 
 



Zapsali: 
Mgr. Pavel Soukop, Jitka Plhalová 
16:00 - 19:05 
 

 

Ing. Miroslav Brzek, v. r. 
ověřovatel 

RNDr. Stanislav Máca, v. r. 
ověřovatel 

 

Mgr. Roman Fabeš, v. r. 
starosta města 

Hana Müllerová, v. r. 
místostarostka města 

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


