
Zápis 
z 7. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 15.12.2003 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Josef Barták (body 1-20, 22-24), Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, 
Radek Doležal, Mgr. Roman Fabeš, Jan Kopejtka, Miroslav Kouba, RNDr. 
Stanislav Máca, Hana Müllerová, Lubomír Nerad, Bohumil Norek, Ing. Václav 
Ondráček, Ing. Josef Plucar (body 1-6, 9-24), Ing. Jiří Policar, Miroslav Sova, 
RNDr. Miloš Vystrčil (body 2-24) 

 

1) Záhájení  
- informace o počtu přítomných členů ZM 
- konstatování, zda ZM je schopno se usnášet 
 
Jednání zastupitelstva města zahájil starosta města oznámením, že je přítomno 15 členů 
zastupitelstva města a konstatováním, že zastupitelstvo města je usnášení schopné. 
 

2) Schválení programu jednání ZM 
 
Starosta města oznámil, stažení bodu 15) z programu jednání, protože pominuly důvody 
pro jeho projednání. 
S. Máca - navrhl zařadit na program jednání bod "Sloučení Střední odborné školy Telč s 
Gymnáziem Otokara Březiny" 
 
Hlasování o návrhu S. Máci na zařazení bod viz výše: 9 pro, 7 se zdrželo, 0 proti 
Zařazení bodu "Sloučení Střední odborné školy Telč s Gymnáziem Otokara Březiny" 
nebylo schváleno. 
 
Hlasování o programu jednání v předloženém rozsahu se stažením bodu 15) dle návrhu 
starosty: 16 pro 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové ZM) 
 
starosta - navrhl za ověřovatele zápisu 7. zasedání ZM Hanu Müllerovou a Josefa Bartáka. 
Hlasování: 16 pro 
 

4) Informace o ověření zápisu z 6. zasedání ZM  
 
Tajemník MěÚ Oldřich Zadražil informoval, že zápis z 6. zasedání ZM byl ověřen 
ověřovateli Bohumilem Norkem a Františkem Štanclem bez připomínek. 
 

5) Zpráva o činnosti rady města (24. - 28. schůze rady) 
 
Místostarostka Hana Müllerová přednesla zprávu o činnosti RM od 24. do 28. schůze RM 
- bez připomínek. 
 



6) Darování nemovitostí - objektu čp. 2/I (SOŠ) Masarykově univerzitě Brno 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Mgr. Roman Fabeš, starosta města 

starosta - uvítal představitele Masarykovy univerzity v Brně prorektora prof. RNDr. 
Eduarda Schmidta, CSc. a kvestora Ing. Ladislava Janíčka. Dále ve svém vystoupení 
shrnul dosavadní kroky města, které sledovaly přivedení pracovišť vysokých škol (ČVUT 
Praha a MU Brno) do Telče. Připomněl význam tohoto kroku jak pro telčské školství tak 
pro hospodářský, kulturní a společenský život města 
E. Schmidt - představil Masarykovu univerzitu jako velkou stabilizovanou vysokou školu 
celostátního významu. Informoval o současném a předpokládaném rozvoji MU a 
konstatoval, že zřízení odloučeného pracoviště MU v Telči je výjimečným krokem vysoké 
školy. Přitom řada měst usiluje o zřízení pracovišť Masarykovy univerzity. Jako důvod 
zřízení detašovaného pracoviště v Telči uvedl mimo jiné dlohodobý zájem města o 
vysokoškolské pracoviště, předpokládanou spolupráci MU s ČVUT a záměr MU využít 
telčské pracoviště pro studijní programy celoživotního vzdělávání pro zájemce nejen z 
Moravy, ale i z přilehlých českých krajů. MU si uvědomuje povinnost univerzity jako 
budoucího vlastníka investovat do údržby a rekonstrukce objektu, který je významnou 
nemovitou kulturní památkou. MU je známa studie na rekonstrukci celého areálu a je 
připravena rekonstrukci v horizontu několika příštích let provést 
V. Ondráček - proč je nájemní vztah mezi SOŠ Telč a MU Brno limitován rokem 2020 
starosta - doba pronájmu odpovídá dosud platné nájemní smlouvě mezi SOŠ Telč a 
Městem 
S. Máca - kriticky komentoval skutečnost, že dodatek podání, především návrh nájemní 
smlouvy mezi SOŠ Telč a MU Brno byl členům zastupitelstva doručen až v pátek 12. 12. 
a zastupitelé tak neměli dostatečný časový prostor na studium příp. konzultace této 
smlouvy. Považoval by za vhodné, aby smlouvu projednala komise pro výchovu a 
vzdělávání. Není zřejmé jaký bude vztah mezi SOŠ a MU po roce 2020. V informacích 
mu chybí vyhodnocení dopadu příchodu pracovišť vysokých škol na telčské střední 
školství 
starosta - podání, které zastupitelé obdrželi s desetidenním předstihem obsahovalo 
všechny podstatné náležitosti. Dodatek podání obsahuje pouze upřesňující znění usnesení, 
které přijala rada města na 28. schůzi 11. 12. a neprodleně druhý den byl rozeslán 
zastupitelům. Přílohou dodatku je nájemní smlouva mezi SOŠ a MU Brno. Ta je 
zastupitelům předávána pouze k informaci, není předmětem jednání, protože se jedná o 
smluvní vztah dvou samostatných právních subjektů. Definitivní verze nájemní smlouvy 
byla oběma stranami odsouhlasena v pátek 12. 12. a nemohla být tedy zastupitelům 
zaslána dříve. V případě SOŠ Telč podléhá odsouhlasení smlouvy jejím zřizovatelem tj. 
krajem Vysočina 
S. Máca - doporučuje, aby využití objektu čp. 2 Masarykovou univerzitou nebylo řešeno 
darováním objektu, ale nájemním vztahem mezi Městem a MU Brno 
L. Janíček (kvestor MU) - vysvětlil některé závazky v nájemní smlouvě mezi SOŠ Telč a 
MU Brno - pro SOŠ je smluvně zajištěn bezúplatný nájem smlouvou definovaných tříd, 
smlouva řeší spoluúčast na úhradě provozních nákladů. Potvrdil připravenost MU 
postupně investovat do rekonstrukce objektu. Proto není možné, aby MU objekt 
nevlastnila 
V. Jehlička (senátor PČR) - připomněl, že příchod vysokých škol do města je historická 
příležitost pro město, která se městu naší velikosti naskýtá jen jednou 
E. Schmidt - po přijetí usnesení poděkoval za důvěru a konstatoval, že se také jedná o 
velký závazek pro MU, kterému bude chtít dostát 



 
Úkol: Pavel Soukop - Podepsat darovací smlouvu dle 52-6/7/2003. 
 
Úkol: Jana Matoušková - Darovací smlouva Město/MU/čp.2, a další adm. - po podpisu 
starosty dle 52-6/7/2003 
 
UZ 52-6/7/2003 
Zastupitelstvo města schválilo darování nemovitosti čp. 2 náměstí Zachariáše z Hradce s 
pozemkem parc. č. st. 8 v obci a k. ú. Telč Masarykově univerzitě v Brně pro účely 
vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další činnosti dle zákona o 
vysokých školách. Zastupitelstvo města pověřilo starostu města k podpisu darovací 
smlouvy za podmínky současného uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi 
SOŠ Telč a MU v Brně na část objektu čp. 2. 
Hlasování: 16 pro 
 

7) Vyhláška o místních poplatcích 
 
Předkladatel: Z pověření RM - JUDr. Jana Matoušková a Ing. Lenka Komůrková 

J. Bartošek - jaký je nedoplatek poplatků za komunální odpad za rok 2002 
L. Komůrková - cca 30 tis. Kč a v důsledku vymáhání se stále snižuje 
S. Máca - jak probíhá kontrola placení poplatků ze psů 
L. Komůrková - držitel psa je povinnen psa přihlásit, je zaveden do evidence poplatníků, 
příp. odhlásit a poté je z evidence vyřazen. Poplatník obdrží známku pro psa a je povinen 
zajistit, aby pes známku nosil 
starosta - kontrola psů v nemovitostech je velmi problematická, není možné vyžadovat 
vstup do nemovitosti a provádět zde kontrolu 
V. Ondráček - doporučil, aby město ve větší míře poskytovalo prostředky na odstraňování 
psích exkrementů 
starosta - projednala již rada při přípravě vyhlášky. Na sezonu se připravuje instalace 
speciálních nádob na psí exkrementy v MPR, papírové příp. PE prostředky na úklid 
exkrementů budou k dispozici v IS 
V. Ondráček - doporučil, aby papírové příp. PE prostředky na úklid exkrementů byly k 
dispozici již na začátku roku 
B. Tripal - bude zajištěno 
J. Policar - doporučil, aby od poplatků ze psů byli osvobozeni psi, kteří jsou drženi podle 
zákona o myslivosti 
L. Komůrková - tato úleva je zakotvena v zákoně a ve vyhlášce je v článku 2 odst. 3 
S. Máca - zdůvodnil podání protinávrhu podání na zvýšení poplatku za zábor veřejného 
prostranství pro předzahrádky na občerstvení - stávající poplatek je příliš nízký v 
porovnání s poplatkem za stánek 
starosta - předzahrádky na občerstvení do města v turistické sezoně bezesporu patří, je to 
služba pro návštěvníky města, ve výši poplatku se obráží městem deklarovaná podpora 
podnikání a turistického ruchu, provozovatelé předzahrádek jsou omezováni požadavky 
památkové péče. V některých městech jsou předzahrádky na občerstvení od poplatku v 
rámci podpory turistického ruchu osvobozeny 
M. Vystrčil - připomněl, že provozovatelé předzahrádek poplatek hradí bez ohledu na 
využití předzahrádky, které podléhá povětrnostním vlivům 
R. Doležal - komise pro podporu podnikání se v letošním roce zabývala úrovní 
předzahrádek na občerstvení a mimo jiné nedoporučuje zvýšení sazby poplatku 



M. Sova - dotázal se na poplatkovou povinnost za komunální odpad pro narozené děti a 
zemřelé občany 
L. Komůrková - za narozené děti platí rodiče poměrnou část poplatku v daném roce. V 
případě, že občan v průběhu roku zemře a má zaplacen poplatek je poměrná část na 
základě žádosti dědiců (po projednání dědického řízení) vrácena. V případě, že občan 
zemře a nemá zaplacen poplatek za komunální odpad, poměrná část poplatku není 
vymáhána. Finanční odbor zaznamenává i případy, kdy pozůstalí sami uhradí poměrnou 
část poplatku za zemřelého 
J. Policar - podporuje poplatkovou povinnost za komunální odpad bez výjimek, město by 
mělo hledat ale takové řešení, které snižuje počet černých skládek v krajině 
starosta - současný systém, kdy poplatek za komunální odpad je vyměřen na obyvatele 
trvale přihlášeného ve městě zcela pominul důvod, aby občané ukládali odpad na černé 
skládky z důvodu šetření vlastních nákladů 
R. Bock - po zavedení poplatku za komunální odpad na občana se jednoznačně snížil 
počet černých skládek. Pokud se tak děje, pochází odpad od občanů z obcí, kde je úhrada 
formou známek a občané ve snaze šetřit ukládají odpad na černé skládky často v jiné obci 
S. Máca - protinávrhy na sazby poplatků:  
1)Poplatek ze psů, článek 2, odst. 4, bod c (ostatní případy - rodinné domy) ze současných 
200 Kč zvýšit na 300 Kč. 
Hlasování: 9 pro, 4 proti, 2 se zdrželi - protinávrh nebyl přijat 
 
2)Poplatek za užívání veřejného prostranství, článek 4, odst. 4, bod a (předzahrádky pro 
občerstvení) ze současných 2 Kč/1m2/den na 4 Kč/1m2/den. 
Hlasování: 1 pro, 13 proti, 1 se zdržel - protinávrh nebyl přijat 
 
3)Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, článek 6, odst. 3 - zavést úlevu poplatku ve výši 250 
Kč pro občany starší 70-ti let, druhé a další dítě v rodině, student střední a vysoké školy v 
řádném studiu. 
Hlasování: 1 pro, 13 proti, 1 se zdržel - protinávrh nebyl přijat 
 
Úkol: Pavel Soukop - Vyhláška - místní poplatky dle 53-7/7/2003 - adm. ÚD, soubor, KrÚ 
atd. 
 
Úkol: Pavel Soukop - TL 1/04 vyhláška o místních poplatcích. Do TL zařadit kompletní 
znění vyhlášky. Rozvoj připraví sběrový kalendář 2004. 
 
Úkol: Jiří Salus - Co nejdříve zajistit prostředky pro úklid psích exkrementů, které budo k 
dispozici v IS. 
 
Úkol: Jiří Salus - T/1.5. zajistit instalaci nádob na psí exkrementy dle rozpravy 7/7. 
 
Úkol: Jiří Salus - TL 1/04 sběrový kalendář 2004. Současně vyjde kompletní vyhláška o 
místních poplatcích. 
 
UZ 53-7/7/2003 
Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku o místních poplatcích ve znění dle přílohy podání 
7/7. 
Hlasování: 12 pro, 3 proti 
 



8) Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol 
 
Předkladatel: Z pověření RM - JUDr. Jana Matoušková a Ing. Lenka Komůrková 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Pavel Soukop - Vyhláška neinv. náklady MŠ dle 54-8/7/2003 - adm., ÚD, soubor, 
KrÚ atd. 
 
Úkol: Pavel Soukop - Info MŠ o vyhlášce neinv. náklady MŠ dle 54-8/7/2003. 
 
UZ 54-8/7/2003 
Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních 
nákladů mateřských škol ve znění dle přílohy podání 8/7. 
Hlasování: 15 pro 
 

9) Schválení návrhu regulačního plánu Telč - obytná zóna ul. Svatojánská 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřen Ing. Bohumil Tripal 

starosta - připomněl předchozí projednávání regulačního plánu obytné zóny Svatojánská 
ulice 
 
UZ 55-9/7/2003 
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 § 26, odst. 2 a § 29, odst. 
2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v 
platném znění Regulační plán Telč - obytná zóna ul. Svatojánská. Současně vymezuje 
závaznou část RP včetně veřejně prospěšných staveb ve znění dle přílohy podání 9/7. 
Hlasování: 16 pro 
 

10) Výkup pozemku pro chodník v ulici Kostelnomyslovská 
 
Předkladatel: Rada Města - předložením pověřen Ing. Bohumil Tripal, vedoucí odboru 
RÚP 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Jana Vařbuchtová - Provést odkoupení pozemku chodník Kostelnomyslovská dle 
56-10/7/2003. 
 
UZ 56-10/7/2003 
Zastupitelstvo Města Telče schválilo odkoupení pozemku p. č. 2328/6 k. ú. Telč, o 
výměře 122 m², za cenu celkem 1600 Kč za účelem výstavby chodníku v ulici 
Kostelnomyslovská. 
Hlasování: 16 pro 
 
 
 
 



11) Realizace projektu "Navštivte nejen Telč, ale i Telčsko" - návrh na rozpočtové 
opatření 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřena Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Pavel Soukop - Provést dotaci Mikroregionu T dle 57-11/7/2003 - publikace. 
 
UZ 57-11/7/2003 
Zastupitelstvo města schválilo dotaci Mikroregionu Telčsko ve výši 150 tis. Kč na 
realizaci projektu "Navštivte nejen Telč, ale i Telčsko". 
Hlasování: 16 pro 

 

12) Prodej podílu na nemovitostech v k.ú. Borovná 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřena Ing. Lenka Komůrková 

Rostislav Čermák (ředitel LD Borovná) - podrobně informoval o důvodech, které vedou 
LDB k prodeji nemovitosti 
S. Máca - dotaz na kupní cenu nemovitostí 
Rost. Čermák - odhad 956 330 Kč, prodejní cena 60%, tj. 640 tis. Kč 
starosta - prodejní cena bude uvedena v usnesení 
 
Úkol: Pavel Soukop - Info LDB o 58-12/7/2003 - nem. Borovná. 
 
UZ 58-12/7/2003 
Zastupitelstvo města schválilo prodej 150/575 vlastnických podílů na nemovitostech - 
dům čp. 16 na st. parc. č. 1, st. parc. č. 1, parc. č. 368/62, parc. č. 16/1 a parc. č. 16/2 v 
obci a k. ú. Borovná a zplnomocňuje R. Č. prodejem těchto nemovitostí za prodejní cenu 
min. 640 tis. Kč. 
Zastupitelstvo města souhlasí s použitím finančních prostředků získaných prodejem 
nemovitostí dle návrhu LD Borovná. 
Hlasování: 16 pro 
 

13) Odkoupení části pozemku parc.č. st. 1512 v obci a k.ú. Telč 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřena Ing. Lenka Komůrková 

starosta - doporučil schválit odkoupení pozemku - město v příštím roce předpokládá 
opravu komunikací na sídlišti Radkovská, po dokončení výstavby 54 bytů. Vlastnictví 
pozemků městem je pro zamýšlenou rekonstrukci nezbytně nutné 
 
Úkol: Jana Vařbuchtová - T/3/04 - Vykoupení pozemku Radkovská dle 59-13/7/2003. 
 
UZ 59-13/7/2003 
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení části pozemku parc. č. st. 1512 v obci a k. ú. 
Telč o výměře cca 490 m2 (komunikace Radkovská) na cenu 91 Kč/m2. 



Hlasování: 15 pro, 1 se zdržel 

 

14) Závazné prohlášení - převzetí stavby veřejného osvětlení 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřena Ing. Lenka Komůrková 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Pavel Soukop - Zaslat ŘSD info o 60-14/7/2003 - osvětlení I/23-II/406. 
 
UZ 60-14/7/2003 
Zastupitelstvo města schválilo závazné prohlášení o převzetí stavby veřejného osvětlení, 
které bude vybudováno v souvislosti s akcí "Silnice I/23 Telč, křižovatka silnic I/23 a 
II/406".  
Hlasování: 16 pro 

 

15) Schválení dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu rybničních pozemkových parcel mezi 
Městem Telč a Rybářstvím Telč z 10. 12. 1997. 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřena Ing. Lenka Komůrková 

Bod byl stažen z programu jednání. 
 

16) 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 - Adm. pozemek GOB dle 61-16/7/2003. 
 
UZ 61-16/7/2003 
Zastupitelstvo města schválilo přijetí bezúplatného převodu pozemku parc. č. 7710 o vým. 
48 m2 v obci a k. ú. Telč od kraje Vysočina. 
Hlasování: 16 pro 
 

17) Majetkoprávní vypořádání pozemků - část břehu Staroměstského rybníku 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřena Ing. Lenka Komůrková 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Milan Beneš - T/4/04 - adm. prodej pozemků břeh Staroměstský rybník dle 62-
17/7/2003. 
 
UZ 62-17/7/2003 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků v obci a k. ú. Telč a to: 



parc. č. 441/14 o vým. 63 m2 a parc. č. 441/8 o vým. 2 m2 manželům M. a O. Š., Telč 
parc. č. 441/9 o vým. 6 m2 – P. F., Telč 
parc. č. 441/10 o vým. 25 m2 – V. T., Brno 
parc. č. 441/11 o vým.223 m2 – M. a V. H., Telč 
parc. č. 441/13 o vým. 10 m2 – M. J., Kamenice u Jihlavy 
za cenu ve výši 100 Kč/m2. 
Hlasování: 16 pro 

 

18) Odkoupení části pozemku parc. č. 2372/3 v obci a k.ú. Telč 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřena Ing. Lenka Komůrková 

R. Doležal - oznámil, že vzhledem k osobní účasti na podání nebude ve věci hlasovat 
 
Úkol: Jana Vařbuchtová - T/3/04 - adm. odkoupení pozemku Doležal dle 63-18/7/2003. 
 
UZ 63-18/7/2003 
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení části pozemku parc. č. 2372/3 v obci a k. ú. Telč 
o výměře cca 150 m2 od R. D. (Telč) za účelem výstavby chodníku ze supermarketu JMB 
směrem k městu, za cenu dle nabídky, tj. 120 Kč/m2. 
Hlasování: 15 pro 
 

19) Žádost společnosti L+H v.o.s. o prodloužení termínu splátky 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřena Ing. Lenka Komůrková 

S. Máca - požádala společnost L + H o odklad splátky před 31. 10. 2003 
L. Komůrková - ano 
 
UZ 64-19/7/2003 
Zastupitelstvo města schválilo prodloužení termínu 2. splátky ve výši 1,5 mil. Kč za 
prodej nemovitosti 230/III do 15. ledna 2004 firmě L+H v. o. s. (Telč). 
Hlasování: 16 pro 
 

20) Návrh rozpočtového provizoria na rok 2004 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřena Ing. Lenka Komůrková 

S. Máca - kdy bude projednáván rozpočet 2004. Především s ohledem na poskytnutí 
nezbytné dotace na provoz SK Telč 
starosta - nedávno byl schválen státní rozpočet, tento týden se předpokládá schválení 
rozpočtu kraje Vysočina, to umožní přípravu rozpočtu města v lednu 2004, projednání v 
radě na konci ledna, poté seminář ZM. Předpokládá schválení rozpočtu v únoru 
 
UZ 65-20/7/2003 
Zastupitelstvo město schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2004 dle podání 20/7. 
Hlasování: 16 pro 
 
 



21) Vstup Města do asociace Národní síť Zdravých měst ČR 
 
Předkladatel: RM - z pověření místostarostka H. Müllerová 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Pavel Soukop - Adm. vstup Zdravá města dle 66-21/7/2003. 
 
UZ 66-21/7/2003 
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 f) zákona 128/2000 
Sb., o obcích vstup Města Telče do asociace Národní síť Zdravých měst ČR jako "člen - 
pozorovatel". 
Hlasování: 15 pro 
 

22) Rozprava členů ZM 
 
starosta 
- informoval o jednání valné hromady svazku vodovodů a kanalizací Jihlavsko. V roce 
2004 dojde k minimálnímu navýšení vodného a stočného. Město z výnosu majetku 
vloženého ve svazku bude mít k dispozici 5,350 mil. Kč, které mohou být použity na 
rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě. Předpokládá, že bude použito při rekonstrukci 
ulic Jihlavská, Staňkova a Na Korábě 
- byla zahájena výstavba služebny PČR na Starém Městě. Dokončení se předpokládá v 
polovině příštího roku 
- další investiční akce města, výstavba 54 bytů Radkovská, 3 byty dtto, rekonstrukce býv. 
hasičárny probíhají uspokojivě. Všem dodavatelům poděkoval za dobrou práci 
- informace o dosavadních jednáních ve věci převodu Školního statku Telč na Město. V 
tuto chvíli platí posunutí převodu z 1. 1. 2004 na 1. 4. 2004. Definitivní rohodnutí záleží 
na zastupitelstvu kraje Vysočina v tomto týdnu 
- v lednu a v únoru 2004 předpokládá semináře ZM k tématům: převod Školního statku v 
areálu ŠS, k zachování výroby v Motorpalu - seminář tamtéž, dopravní situace ve městě, 
rozpočtu města 
 
J. Kopejtka 
- k převodu Školního statku Telč na Město - nepovažuje řešení provozu prostřednictvím 
Služeb Telč za ideální. Upředňostňuje provozování statku samostatnou obchodní 
společností - zaměstnaneckou s. r. o. 
 
M. Sova 
- kdy bude zprovozněn bufet na aut. nádraží 
 
L. Komůrková 
- finanční odbor jednal postupně s několika zájemci, kteří posléze od záměru odstoupili. V 
současné době se připravuje další nájemní smlouva 
 
M. Sova 
- kriticky se vyjádřil k fungování firmy TERCO Telč nábytek 
 
V. Ondráček 
- jak vypadá čerpání rozpočtové rezervy 



 
L. Komůrková 
- zůstatek je 2,6 mil. Kč 
 
starosta 
- se zápisem z dnešního jednání ZM bude zaslán přehled o čerpání rozpočtové rezervy 
 
V. Ondráček 
- bude při projednávání rozpočtu podklad o rozsahu zeleně, kterou udržuje Město 
 
starosta 
- generel zeleně nebude k dispozici, jeho pořízení je záležitostí rozpočtu 2004. Osvědčilo 
se pořízení generelu kanalizace. Bude doporučovat pořízení generelu zeleně 
 
B. Tripal 
- odbor rozvoje disponuje podkladem pro generel zeleně, který vznikl v rámci stáže 
studenta na odboru rozvoje. Podklad bude možné použít při přípravě rozpočtu 
 
M. Vystrčil 
- informoval o položkách rozpočtu kraje, které mají přímý vztah k rozpočtu resp. 
hospodaření města (dotace na lůžko v DD, příspěvek na provoz LSPP, dotace 1 mil. Kč 
UNESCO, rekonstrukce silnic Telč - křižovatka Bradlo, zahájení rek. Staňkova) 
 
starosta 
- informoval o spolupráci Města a Mikroregionu Telčsko s Regionální rozvojovou 
agenturou Vysočina při zpracování žádostí pro Fond Vysočiny a dalších dotačních 
programů. Spolupráci považuje pro Město a Mikroregion za výhodnou. Se zápisem bude 
členům ZM zaslán přehled o úspěšných projektech Města a Mikroregionu z Fondu 
Vysočiny 
 
M. Kouba 
- upozornil na špatně umístěnou dopravní značku zakazující vjezd nákladních automobilů 
do ulice Na Hrázi, která je proti sokolovně. Značka musí být umístěna před křižovatkou u 
Výkupu 
 
Úkol: Pavel Soukop - T/ihned - předat sekret předhled o čerpání rozpočtové rezervy, aby 
mohl být rozeslán se zápisem ZM 7. 
 
Úkol: Pavel Soukop - Se zápisem ZM 7 poslat zastupitelům čerpání rozpočtové rezervy - 
dodá L. Komůrková. 
 
Úkol: Pavel Soukop - Zpracovat informaci o projektech Města a Mikroregionu z Fondu 
Vysočiny dle rozpravy 22/7. 
 
Úkol: Pavel Soukop - Se zápisem ZM zaslat členům ZM info starosty o projektech atd. 
 
Úkol: Pavel Soukop - T/10.1.04 - Prověřit umístění dopravní značky zakazující vjezd 
nákladních automobilů do ulice Na Hrázi, podrobněji viz rozprava 22/7 o řešení písemná 
informace. 
 



23) Souhrn přijatých usnesení 
 
Tajemník přednesl souhrn přijatých usnesení na 7. zasedání zastupitelstva města - bez 
připomínek. 
 

24) Závěr zasedání 
 
Starosta města ukončil zasedání poděkováním všem přítomným za účast na jednání a 
přáním všeho dobrého v roce 2004. 
 
Zapsal: O. Zadražil, E. Kotrbová 17,00 - 20,15 
 

 
 
 

Hana Müllerová  
ověřovatel  

Josef Barták  
ověřovatel  

 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


