
Zápis 
z 7. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 03.10.2007 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Ing. Jan Bartošek, Alena Bláhová, Ing. Miroslav Brzek, MUDr. Ludmila Brzková, 
František Čermák, Mgr. Roman Fabeš, Pavel Komín, Milena Kopečná, Miroslav 
Kouba, RNDr. Stanislav Máca, Karel Navrátil, Bohumil Norek, Jiří Plachý, 
MVDr. Zdeněk Vojta 

 

1) Zahájení 
- informace o počtu přítomných členů ZM 
- konstatování, zda je ZM schopno se usnášet 
- složení slibu novým členem 
 
Jednání zastupitelstva města zahájil starosta oznámením, že přítomno je 14 členů 
zastupitelstva (omluveni: J. Liška, H. Müllerová, J. Ondráček, M. Vystrčil, S. Vyvadil, J. 
Heralecký, V. Hercik) a konstatováním, že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 
Tajemník přednesl text slibu a nový člen ZM Jiří Plachý pronesl slovo „Slibuji“. 
 

2) Schválení programu jednání ZM 
 
Starosta požádal o výměnu textu podání č. 12) 
 
Starosta navrhl rozšířit program zasedání o body: 
 
19) Rozpočtové opatření - nadplánované příjmy 
 
20) Bezúplatný převod pozemku podle zákona 95/99 Sb. (o podmínkách převodu 
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby) 
 
Starosta nechal hlasovat o rozšířeném programu zasedání: 14 pro 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM) 
 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu 7. zasedání Alenu Bláhovou a Františka Čermáka. 
Hlasování: 14 pro 
 

4) Informace o ověření zápisu z 6. zasedání ZM 
 
Tajemník informoval, že zápis z 6 zasedání byl ověřovateli RNDr. Stanislavem Mácou a 
Ing. Miroslavem Brzkem bez připomínek. 
 

5) Zpráva o činnosti rady města (19. - 23. schůze RM) 
 
Tajemník přednesl zprávu o činnosti rady města z 19. – 23. schůze. 



S. Máca – dotaz na rozpočtové opatření na akci „Revitalizace toku a rybníka Nadýmák v 
Telči“ 
 
starosta – rozpočtové opatření nemělo nic společného se stavebními pracemi, šlo o to, co 
jsou nebo nejsou ze strany SFŽP uznatelné náklady projektu  
 
S. Máca – dotaz na rozpočtové opatření ve výši 200 tis. Kč na údržbu zeleně? Připomněl, 
že léto bylo suché, náklady by se měly být nižší oproti loňskému roku 
 
starosta – v průběhu zimy se ořezaly všechny stromy ve městě. V příštích letech se bude 
provádět pravidelný ořez stromů dle generelu zeleně 
 
S. Máca – je možné sdělit za kolik byly pronajaty rybníky? 
 
L. Komůrková – za pronájem rybníků nabízí uchazeč nájemné 325 tis. Kč za rok  
 

6) Prodej pozemku parc.č. 1203/28, 6O3/5, část p.č. 603/4 v k.ú. Telč - žadatelé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.10. – uzavřít kupní smlouvu dle 65-6/7/2007 – xxxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
UZ 65-6/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 1203/28 o výměře 42 m2, 603/5 o 
výměře 74 m2 a části pozemku 603/4 o výměře cca 20 m2 v obci a k.ú. Telč 
spoluvlastníkům nemovitosti na pozemku par.č. st. 2040 dle spoluvlastnických podílů za 
cenu 100,-- Kč /m2. 
Hlasování: 14 pro 
 

7) Prodej pozemku parc. č. PK 667/1 v k.ú. Telč - žadatelé manželé xxxxxxxxxx 
 

Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.10. – uzavřít kupní smlouvu dle 66-7/7/2007 xxxxxx 
xxxxxxxxxx. 
 
UZ 66-7/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. PK 667/1 o výměře 477 m2 v obci 
a k.ú. Telč manželům xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)za cenu 100,-- Kč /m2. 
Hlasování: 14 pro 
 



8) Prodej pozemku parc.č. parc.č. 603/3 a části pozemku 603/4 v k.ú. Telč-žadatel xxx 
xxxxxx 
 

Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková 

M. Kouba – požádal o přesnější vysvětlení umístění projednávaných pozemků 
 
L. Komůrková – vysvětlila 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.10. – uzavřít kupní smlouvu dle 67-8/7/2007 – xxxxxxxxx. 
 
UZ 67-8/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. parc.č. 603/3 o výměře 48 m2 a 
části pozemku 603/4 o výměře cca 40 m2 v ulici Svatojánská v k.ú. Telč panu xxxx 
xxxxxx za cenu 100,-- Kč /m2.  
Hlasování: 14 pro 
 

9) Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 592/11 a části pozemku parc.č. 1204/16 v 
k.ú. Telč  
 

Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková 

starosta – vysvětlil stanovisko RM, pokud ZM schválí usnesení v navrhovaném znění, 
bude probíhat jednání o pronájmu 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/ihned - informovat žadatele o 68-9/7/2007 – prodej části 
pozemku vč. možného pronájmu pozemku 592/11. 
 
UZ 68-9/7/2007 
Zastupitelstvo města neschválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 592/11 
a části pozemku 1204/16 o celkové výměře cca 495 m2 v obci a k.ú. Telč. 
Hlasování: 14 pro 
 

10) Rozpočtové opatření - dotace na zahájení provozu zimního stadionu 
 

Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková 

S. Máca – dotaz na vývoj dluhu, jaký je aktuální stav účtu SK Telč a zda mají plán 
vyrovnání dluhu? 
 
starosta – na ZM už zaznělo převzít sportovní areály do vlastnictví města, je to 
komplikované, ale snad řešitelné. Náklady by byly cca o 1 mil. Kč vyšší než nyní (z 
důvodu platby DPH). Pokud bude fungovat stávající zimní stadion a nebude vyjasněna 
výstavba nového zimního stadionu, přiklání se ke stávající variantě řešení, aby nedošlo k 
uzavření zimního stadionu s tím, že bude do budoucna nutné, aby školy platily za užívání. 
Když se před lety ZM rozhodlo pro investici do ledové plochy, řeklo se, že poskytne 
dotaci na investici za podmínky, že ZŠ budou mít přístup na zimní stadion zdarma. ZS se 



ale dostal do záporných hodnot a chybí částky, které by mohly alespoň z části vyrovnat 
platby škol. Srovnal situaci se Sokolem – školy platí nájem sportovní haly 
 
J. Svoboda – stav konta k dnešnímu dni je cca 20 tis. Kč, dluh je cca 550 tis. Kč. Zimní 
stadion není schopný si na sebe vydělat 
 
S. Máca – dotaz, zda nehrozí kolaps? 
 
J. Svoboda – hrozí už osm let, zimní stadion funguje pouze za pomoci města. Přeje si, aby 
převzaly Služby Telč a zimní stadion fungoval tak, jak by měl 
 
A. Bláhová – dotaz, zda bude zimní stadion obsazený? 
 
J. Svoboda – ano, čas využijí jiní 
 
A. Bláhová – školy chodí jen listopad a prosinec, je potřeba udržovat i tehdy, když školy 
nechodí? 
 
J. Svoboda – ano, mrazit se musí stále 
 
F. Čermák – podotkl, že jeden z důvodu schodku je loňská zima byla velmi teplá – 
náklady se zvedly. Vytíženost zimního stadionu vidí špatně. Pokud bude příznivá zima, 
náklady nebudou tak vysoké. Škoda, že GOB nevyužívá bruslení 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.10. – adm. dotace a rozpočtové opatření dle 69-10/7/2007 
– SK Telč. 
 
UZ 69-10/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo dotaci SK Telč ve výši 200.000,--Kč na zahájení provozu 
zimního stadionu a rozpočtové opatření z rezervy města ve stejné výši (§ 6409, pol. 
5901/§ 3419, pol.5229). 
Hlasování: 14 pro 
 

11) Rozpočtové opatření - PD akce "Sportovní areál v ul. Masarykova Telč - zimní 
stadion" 
 

Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková 

S. Máca – při projednávání návrhu rozpočtu se uvažovalo s cenou cca 700 tis. Kč, cena je 
však 2850 tis. Kč, požádal o vysvětlení 
 
starosta – byl to pouze odhad, cena vzešla z výběrového řízení. Toto byla nabídka s 
nejnižší cenou, ostatní nabídky byly výrazně dražší 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.10. – RO dle 70-11/7/2007 – PD "Sportovní areál v ul. 
Masarykova Telč - zimní stadion". 
 
UZ 70-11/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 2.853.600,-- Kč na úhradu 



nákladů projektové dokumentace stavby "Sportovní areál v ul. Masarykova Telč - zimní 
stadion" (§ 6409, pol. 5901/§ 3635, pol. 6119). 
Hlasování: 14 pro 
 

12) Rozpočtové opatření - nadplánované příjmy 
 

Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.10. – RO dle 71-12/7/2007 – nadplánované příjmy. 
 
UZ 71-12/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření dle textové části podání (§ 6171, pol. 
3111/ § 6409, pol. 5901 - 1.695 tis Kč, pol. 8115/§ 6409, pol. 5901 - 1.015 tis Kč, pol. 
1337/ § 3722, pol. 5169 - 200 tis Kč, § 3722, pol. 2111/§ 3722, pol. 5137 - 60 tis Kč). 
Hlasování: 14 pro 
 

13) Návrh zásad pro stanovení cen prodávaných pozemků z majetku Města Telče 
 

Předkladatel: Z pověření RM: I ng. Lenka Komůrková 

Bez rozpravy. 
 
UZ 72-13/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo Zásady pro stanovení cen prodávaných pozemků z majetku 
Města Telče dle přílohy podání 13/7. 
Hlasování: 14 pro 
 

14) Dotace na provoz Domu s pečovatelskou službou Telč 
 

Předkladatel: Z pověření RM Hana Mülerová, místostarostka 

S. Máca – snížení dotace o 70% je nehorázné, měli bychom to nechat zajít do krize a 
„nelepit“, jinak to stát za rok provede znovu 
 
Mgr. Michal Novotný (ředitel Oblastní charity Jihlava) - vysvětlil 
 
S. Máca – nechce uvažovat o zavření DPS, ale chce jiné zacházení od státu 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.10. – adm. dotace a rozpočtového opatření dle 73-
14/7/2007 – Oblastní charita Jihlava. 
 
UZ 73-14/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo dotaci ve výši 200.000,--Kč Oblastní charitě Jihlava a 
rozpočtové opatření z § 6409, položky 5901 na § 4351, položky 5229.  
Hlasování: 13 pro, 1 se zdržel 



15) Ceny města Telče za rok 2007 
 

Předkladatel: Z pověření RM Hana Müllerová, místostarostka 

J. Plachý – učinil oznámení o osobním zájmu podle Zákona o střetu zájmů – je členem 
Croquet Clubu Dynamo Telč, z tohoto důvodu se zdrží hlasování 
 
Úkol: Eva Kotrbová - T/ihned – zajistit sál v UC na 22. 10. a zajistit Ceny města Telč, 
pozvánky, kulturní program. 
 
Úkol: Věra Peichlová - T/ihned – zajistit sál v UC na 22. 10. a zajistit Ceny města Telč, 
pozvánky, kulturní program. 
 
Úkol: Hana Müllerová - T/ihned – informace o udělení ceny – Ceny města. 
 
UZ 74-15/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo udělení Ceny města Telče za rok 2007 Telčské dechovce, 
Muzejnímu spolku, Ing. Bohuslavu Makovičkovi, Dietheru Schieferovi a týmu Croquet 
Clubu Dynamo Telč  
Hlasování: 13 pro, 1 se zdržel 
 

16) Zástupce města v dozorčí radě společnosti Služby Telč, spol.s r.o. 
 

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

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Roman Fabeš - T/31.10. – informovat R. Bocka o 75-16/7/2007 – zástupce v DR 
Služby Telč. 
 
UZ 75-16/7/2007 
Zastupitelstvo města odvolalo v souladu s ustanovením §84 zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, Vladimíra Švece z dozorčí rady Služeb Telč, spol.s r. o. a jmenovalo zástupcem 
města v dozorčí radě společnosti Služby Telč, spol.s r.o. Jiřího Plachého. 
Hlasování: 14 pro 
 

17) Záměr výstavby větrných elektráren v katatru místní části Studnice 
 

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

starosta – jeho osobní názor je, že si zakládáme na tom, že město je památkou a má pěkné 
okolí, které by elektrárny narušily. Domnívá se, že existují jiné alternativní zdroje energie 
 
Úkol: Roman Fabeš - T/31.10. – informovat firmu JUWI o 76-17/7/2007 – větrné 
elektrárny. 
 
 



UZ 76-17/7/2007 
Zastupitelstvo města neschválilo umístění větrných elektráren na katastrálním území 
města Telč a katastrálním území místní části Studnice. 
Hlasování: 13 pro, 1 se zdržel 
 

18) Deklarace účasti v projektu Telč - krajinný park - pavilony VŠ kolejí 
 

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

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Roman Fabeš - T/31.10. – informoval o 77-18/7/2007 – pavilony VŠ kolejí. 
 
UZ 77-18/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo Deklaraci účasti města v projektu Telč - krajinný park - 
pavilony VŠ kolejí dle přílohy podání 18/7. 
Hlasování: 14 pro 
 

19) Bezúplatný převod pozemku podle zákona 95/99 Sb. (o podmínkách převodu 
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby) 
 

Předkladatel: Mgr. Roman Fabeš, strarosta města 

S. Máca – upozornil, že by mělo být v textu navrženého usnesení upřesněno od koho 
komu má být pozemek převeden 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.12. – uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků 
PK 717 dle 78-19/7/2007. 
 
UZ 78-19/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. PK 717 dle § 5 odst. 1 
písem. a) a b) zák. č. 95/99 Sb. (o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků 
z vlastnictví státu na jiné osoby) v k.ú. Telč z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do 
vlastnictví Města Telč. 
Hlasování: 14 pro 
 

20) J-Realita - nabídka na odkup pozemků v k.ú. Telč 
 

Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.10. – informovat xxxxxxxxxxxxxxxxx o 79-20/7/2007. 
 
UZ 79-20/7/2007 
Zastupitelstvo města neschválilo odkoupení pozemků parc.č. PK 7303/20 o výměře 7647 
m2 a parc.č. 7482/4 o výměře 824 m2 od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



za nabízenou kupní cenu 200,-Kč/m2. 
Hlasování: 14 pro 
 

21) Rozprava členů ZM 
 
Z. Vojta – dotaz na postup prací v ulicích Luční a Křížova? 
 
starosta – pravidelně informuje o průběhu prací v TL. Do konce října bude hotový 
vodovod a kanalizace. Poté udělá firma Colas podkladní vrstvu komunikace, aby bylo 
možné provádět zimní údržbu. Celá akce sestává z několika částí: PD, výběr zhotovitele 
podle zákona o veřejných zakázkách. Byla vybrána firma Kolping, která měla nejlepší 
nabídku. Kolping se zavázal, že dokončí práce do konce roku, ale dohodli jsme se s nimi, 
že akci musí dokončit dříve – do konce října. To, že tam firma někdy nepracuje není 
záležitost města, město má uzavřenou smlouvu, ve které je uveden závazný termín a 
sankce pro případ nedodržení termínu. Město nemůže zhotoviteli přikázat od kdy do kdy 
musí pracovat. Firmy pracují na několika akcích najednou. Pro občany v ulici je to 
nepříjemná situace, ale při investičních akcích podobného typu je to bohužel obvyklé Na 
dotaz občanů ulice, proč se všechny sítě neukládají na jednou odpověděl, že jednotlivé 
druhy sítě se ukládají do jiné hloubky. Pokud by se provedl jeden výkop v ulici, mohl by 
to ohrozit statiku jednotlivých domů  
 
M. Peichl – rozumí argumentům, ale výkopové práce jsou sezónní záležitostí, kopat nelze 
do konce roku. Kanalizace měla být hotová do konce srpna, dokončovalo se 20. září, 
protože prý nebylo povoleno od SÚS. Jednal s Ing. arch. Vohralíkem. Šachty a kanály 
jsou v celé ulici zavřené kromě kanálu před P. Komínem. Proto při větším dešti je to 
katastrofa. Je tam pouze úzký chodníček, takže důchodci a ženy s kočárky se tam brodí 
bahnem 
 
starosta – před několika lety se realizovalo několik ulic a situace byla obtížnější. Nelze 
vyhovět všem požadavkům občanů při takové stavbě. Je to komplikované. Zažívá si to 
osobně u svého domu 
 
M. Peichl – žádá o to, aby při kontrolním dni se účastnil některý ze zastupitelů a byl 
zprůchodněn chodník nebo jiné řešení, aby se tam dalo alespoň trochu projít 
 
starosta – omlouvá se za tu situaci, požádal Ing. Marečkovou o zajištění průchodnosti 
ulice Křížova 
 
B. Norek – dotaz, zda jsou ve smlouvě sjednány sankce za prodlení?  
 
starosta – ano, jsou 
 
– informoval o ukončení akce „Revitalizace toku a rybníka Nadýmák v Telči“, čeká se na 
dotaci ze SFŽP, kterou má město schválenou 
 
- informoval, že chodníky v ulici Staňkova jsou hotové, pařezy budou odstraněny a vysází 
se nová zeleň 
 
- vodovod v ulici Batelovská je dokončen, do konce října bude instalována buňka se 
sociálním zařízením a vodovod do domů 



- informoval, že v ul. Květinová je položen asfalt a pracuje se na chodnících. E.ON 
dokončí pokládku el. kabelů do země na jaře 2008, následně budou dokončeny i 
chodníky. Sdělil, že se na tuto akci nepodařilo získat dotaci 
 
- na rekonstrukci ulic Křížova a Luční je šance získat dotaci 
 
- informoval o probíhajících stavebních pracích na ZŠ II - Otevřená škola  
 
- existují dotace na rekonstrukce ulic, kterou by chtěli využít na opravu ulice Nerudova. 
ŘSD připravuje rekonstrukci silnice I/23. Budeme muset provést rekonstrukci vodovodu a 
kanalizace v této komunikaci. Náklady jsou cca 70 mil. Kč. Snaží se získat dotaci z 
projektu Dyje, reálný termín je okolo roku 2010. Příští rok bude provedena pouze oprava 
vodovodu a kanalizace před Domovem pro seniory ve Špitální ulici. Další 2 roky žádná 
investice do kanalizace a vodovodů nebude možná 
 
- informoval o Panském dvoře – zadávací dokumentaci si podle posledních zpráv 
vyzvedlo 6 firem 
 
S. Máca – dotaz, zda letošní rozpočet počítá s penězi na projekt rekonstrukce ulice 
Nerudova? 
 
starosta – již existuje projekt na vodovod, pracuje se na projektu povrchů, poté budou 
svoláni obyvatelé této ulice, aby měli možnost se vyjádřit 
 
S. Máca – měly by se opravit alespoň díry v ul. Nerudova, je to katastrofální stav, 
dokonce se kvůli tomu opravuje fasáda jednoho domu  
 
starosta – rekonstrukce je nutno provádět kompletně 
 
S. Máca – dotaz, kdo se odborně podílel na studii o školách GOB a ZŠ? Jsou tam 
nesmysly jako např. z tělocvičny mají být učebny, před okny budovy se má postavit zeď 
atd.  
- až se přestěhuje zimní stadion na Masarykovu ulici, budou mít žáci ZŠ II větší možnosti 
pro sportování než žáci ZŠ III, rodiče nebudou umisťovat děti do ZŠ III 
 
starosta – projektant měl za úkol vypracovat studii, aby se mohlo diskutovat o konkrétním 
návrhu, není to žádné definitivní řešení 
 
S. Máca – projektant nekonzultoval studii s ředitelem GOB 
 
starosta – dle jeho informací projektant konzultoval s oběma řediteli všechny záležitosti. 
Je potřeba se podívat na projekty škol: Hradecká ZŠ se orientuje na ekologii 
 
L. Brzková – v ul. Zachariášova žádají občané o opětovné prošetření možnosti 
jednosměrného provozu, ulice je velice úzká 
 
Karel Křížek – zaznamenal trend, že všude se silnice se rozšiřují a chodníky se zužují, v 
Telči je to naopak. V ul. Zachariášova se opravdu nedá projet, auta parkují po celé délce, 
chodník tam mohl být užší. U MultiMarketu je opět užší komunikace, širší chodník 
 



starosta – existuje program zklidňování dopravy ve městech, to řeší šířky chodníků a 
silnic. Je snaha zklidnit dopravu. U pošty vzniklo 25 nových parkovacích míst a projet se 
tam dá 
 
Karel Křížek – u pošty mohlo být šikmé parkování 
 
starosta – tam byl obrovský problém se sítěmi, překládka sítí je náklad v řádu milionů, 
navíc se rekonstruovalo u hranic pozemků kraje a nemohli jsme diktovat kraji jak provést 
investici. Není možné umisťovat tolik parkovacích míst do malých ulic 
 
Ing. Miroslav Peichl – dotázal se, zda je schválen průjezd autobusů v obou směrech ve 
Svatoanenské ulici a proč je zde autobusová zastávka? 
 
starosta – zastávka je historická, mají povolený průjezd pouze ty linky, které zastavují u 
této zastávky. To samé je v ul. Komenského 
 
Ing. Miroslav Peichl – pokud parkují auta před MultiMarketem, autobus se těžko vejde 
 
starosta – stání aut před prodejnou MultiMarket je zakázáno 
 
L. Brzková – dotaz od pacientů na ordinaci nosní, ušní a krční? Co je uvedeno ve 
smlouvě, jak může město tuto situaci ovlivnit? 
 
starosta – Poliklinika oznámila, že končí MUDr. Kelpenčev a že hledají náhradu, má 
obavu, aby to nebylo tak i s ostatními ordinacemi. Město nemá žádné povinnosti 
zajišťovat občanům zdravotní péči 
 
- informoval o tom, že v Telči přibude jeden vůz záchranné služby 
 
L. Brzková – dotaz ke značení konviktu (Vzdělávací centrum MŠMT ČR), je termín pro 
odstranění značek? 
 
Ing. Pavel Chromý – RM zamítla žádost o umístění značek. Firma, která umístila značky 
se brání, že službu má zaplacenou a přebranou konviktem a nyní jde o právní spor 
 
starosta – informoval o chystané studii značení ve městě 
 
Z. Vojta – zrcadlo u výkupu už nestojí několik měsíců 
 
Ing. Pavel Chromý – zrcadlo bylo zničeno dopravní nehodou, je to záležitost ŘSD a 
domnívá se, že je objednané nové  
 
M. Kouba – kritizoval umístění zrcadla při výjezdu z Telče na Jihlavu, které je 
nevyhovující 
 

22) Souhrn přijatých usnesení 
 
Tajemník přednesl souhrn přijatých usnesení - bez připomínek. 
 
 



23) Závěr zasedání 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast.¨ 
 
Zapsali: 
Mgr. Pavel Soukop, Jitka Plhalová – 16.00 – 18:45 hod. 
 

 

Alena Bláhová, v. r. 
ověřovatel 

František Čermák, 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 


