
Zápis 
z 8. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 10.12.2007 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Ing. Jan Bartošek, Alena Bláhová, Ing. Miroslav Brzek, MUDr. Ludmila Brzková 
(body 14-16), František Čermák, Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná, Miroslav 
Kouba, Jiří Liška, RNDr. Stanislav Máca, Hana Müllerová, Karel Navrátil, 
Bohumil Norek, Jiří Plachý, MVDr. Zdeněk Vojta, Stanislav Vyvadil 

 

1) Zahájení 
- informace o počtu přítomných členů ZM 
- konstatování, zda je ZM schopno se usnášet 
 
Jednání zastupitelstva města zahájil starosta oznámením, že přítomno je 15 členů 
zastupitelstva (omluveni: Ing. Jan Heralecký, Pavel Komín, Ing. arch. Jiří Ondráček, 
RNDr. Miloš Vystrčil, MUDr. Ludmila Brzková a nepřítomen: PharmDr. Václav Hercik) 
a konstatováním, že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 

2) Schválení programu jednání ZM 
 
Program byl schválen všemi přítomnými bez připomínek. 
Hlasování: 15 pro 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM) 
 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu 8. zasedání Karla Navrátila a Jiřího Lišku. 
Hlasování: 13 pro, 2 se zdrželi 
 

4) Informace o ověření zápisu ze 7. zasedání ZM 
 
Tajemník informoval, že zápis z 7. zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu 
Alenou Bláhovou a Františkem Čermákem ověřen bez připomínek. 
 

5) Zpráva o činnosti rady města (24. - 28. schůze RM) 
 
Místostarostka přednesla zprávu o činnosti rady města z 24. – 28. schůze – bez 
připomínek). 
 

6) Odstoupení od projektu „Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok, zajištění 
množství a jakosti pitné vody v regionu Jihlavsko" 
 
Předkladatel: Z pověření RM: Vladimír Švec, DiS - vedoucí ORÚP  

starosta – realizace projektu vyšla z požadavku Vodárenské akciové společnosti, a. s. 
Nastala situace, kdy projekt obdržel finanční memorandum z EU, ale místo očekávané 
dotace ve výši 70% máme dostat dotaci pouze ve výši 40%. Už rok se jedná s 



odpovědným orgánem v Bruselu o tom, co bude dál s projektem, jak se vyřeší. S 
provozními smlouvami nebude problém, ale bude se muset redukovat počet plánovaných 
akcí a některé projekty stáhnout. SVaK navrhl vypustit méně nákladné projekty, které lze 
financovat ze zdrojů ČR. Bylo by velice vhodné tuto akci spojit s rekonstrukcí 
Staroměstského rybníku 
 
S. Máca – realizace kanalizačního sběrače vedoucího pod Staroměstským rybníkem v 
letech 2008-2009 se mu zdá příliš brzo 
 
starosta – v roce 2008 se bude akce připravovat. Realizace je naplánovaná v roce 2009 
 
S. Máca – dotázal se, jaké budou finanční náklady na kanalizační sběrač pod rybníkem? 
 
starosta – hrubý odhad je cca 16 mil. Kč na sběrač a cca 40 mil. Kč na rybník 
 
S. Máca – dotázal se, jaké z toho budou náklady města? 
 
starosta – cca 20 % z objemu 
 
F. Čermák – informoval, že kanalizační sběrač pod Staroměstským rybníkem není žádný 
nadstandard, je to nutnost. S rekonstrukcí restaurace Na Růžku a výstavbou nového 
zimního stadionu se zvýší objem splaškových vod v této lokalitě 
 
UZ 80-6/8/2007 
Zastupitelstvo města schválilo odstoupení Města Telče z projektu „Rekonstrukce 
stávajících a výstavba nových stok, zajištění množství a jakosti pitné vody v regionu 
Jihlavsko“. 
Hlasování: 15 pro 
 

7) Účast města v projektu „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. Etapa“ 
 
Předkladatel: Z pověření RM: Vladimír Švec, DiS - vedoucí ORÚP 

M. Brzek chybí na tento bod. 
 
starosta – konstatoval, že sítě jsou místy v havarijním stavu. Velké projekty se nedají 
financovat z dotací v rámci ČR. Je to akce neplánovaná, vyvolaná připravovanou 
rekonstrukcí silnice I/23. Prioritní pro dokončení akce je rok 2010. Otázkou je, zda se 
podaří skloubit s rekonstrukcí silnice. Rekonstrukce se týká části silnice od Třebíčské 
ulice po křižovatku s ulicí Jihlavská. Do roku 2010 by mělo být město průjezdné. 
Můžeme nechat opravit pouze povrch bez sítí,ale jakákoliv následný vstup do komunikace 
s opravami bude omezený a finančně nákladný. Bylo by vhodné provést rekonstrukci sítí 
v této lokalitě, protože tím by byla tato infrastruktura vyřešena na příštích 50-60 let. 
Město nebude investorem, investorem bude SVaK. Je zhruba zmapovaná kanalizace ve 
městě a je cca potřeba 200 mil. Kč na jejich opravu 
 
UZ 81-7/8/2007 
Zastupitelstvo města schválilo zapojení Města Telče do přípravy a realizace projektu 
„Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. Etapa“ dle textové části podání 7/8/2007. 
Hlasování: 14 pro 



8) Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 7658/3 v obci a k.ú. Telč  
 
Předkladatel: Z pověření RM: Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO 

starosta – informoval, že Myslivecké sdružení požádalo o prodej již dříve. Na to jsme 
zaznamenali mnoho dalších žádostí o prodej pozemků v této lokalitě. Vše bylo řešeno 
formou dlouhodobého pronájmu. Ten je dostačující pro případnou žádost o investice na 
tomto pozemku  
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31. 12. 07 - informovat Myslivecké sdružení o 82-8/8/2007. 
 
UZ 82-8/8/2007 
Zastupitelstvo města neschválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 7658/3 o 
výměře 270 m2 v obci a k.ú. Telč. 
Hlasování: 15 pro 
 

9) Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 7516/1, díl "b" - Jihlavská ulice  
 
Předkladatel: Z pověření RM: Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO 

starosta – připomněl, že rada města nedoporučuje pozemek prodat, protože je v pozemku 
je uložen kanalizační sběrač. Je problematické spravovat sítě, pokud je vlastníkem někdo 
jiný než město 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31. 12. 2007 - informovat žadatele o 83-9/8/2007 - 
neschválení zveřejnění záměru prodeje - Jihlavská ulice/xxxxxxxxxxxx. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31. 1. 2008 - ve spolupráci s Dr. J. Matouškovou připravit 
nájemní smlouvu a podání do RM - Jihlavská ulice/xxxxxxxxx. 
 
UZ 83-9/8/2007 
Zastupitelstvo města neschválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 7516/1 díl 
"b" o výměře 21,97 m2 (dle geometrického plánu č. 1305-4753/2007) v k. ú. Telč. 
Hlasování: 15 pro 
 

10) Prodej pozemku p.č. 7516/16 - Jihlavská ulice 
 
Předkladatel: Z pověření RM: Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO 

Bez rozpravy. 
 
UZ 84-10/8/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku p.č. 7516/1 o výměře 47 m2 xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,-- Kč /m2. 
Hlasování: 15 pro 
 

11) Prodej části pozemku parc.č. 417/7 v obci a k.ú. Telč  
 
Předkladatel: Z pověření RM: Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO 



Z. Vojta – učinil oznámení ve smyslu § 83 odst. 2 zákona o obcích – je žadatelem o 
prodej pozemku a z tohoto důvodu se zdrží hlasování 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31. 12. 07 - uzavřít kupní smlouvu dle 85-11/8/2007 - MVDr. 
Zdeněk Vojta. 
 
UZ 85-11/8/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 417/7 o výměře 14 m2 v k.ú. 
Telč za cenu 100,-- Kč/m2 panu MVDr. Zdeňku Vojtovi (xxxxxxxxxxxx). 
Hlasování: 14 pro, 1 se zdržel 
 

12) Návrh rozpočtového provizoria na rok 2008 
 
Předkladatel: Z pověření RM: Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO 

starosta – informoval o tom, že se pracuje na přípravě rozpočtu na příští rok 2008. Bude 
svolán pracovní seminář ZM k rozpočtu 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/do schválení rozpočtu – zajistit finanční hospodaření dle 86-
12/8/2007 – rozpočtové provizorium. 
 
UZ 86-12/8/2007 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové provizorium na rok 2008 dle textové části 
podání RM 18/27/2007. 
Hlasování: 15 pro 
 

13) Základní školy - žádost o navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele 
 
Předkladatel: Z pověření RM: Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO 

starosta – připomněl, že bylo diskutováno na minulém zasedání ZM 
 
S. Máca – sdělil, že částka je z letošního rozpočtu, tudíž platí do konce roku 2007. ZM má 
schválit částku na 9 školních dní. Je to vysoká částka 
 
starosta – výše částky je za dva měsíce – listopad a prosinec, schvalujeme částku 
najednou 
 
S. Máca – kritizoval jednání ředitele SK J. Svobody, který pouze poslal řediteli GOB e-
mail s oznámením o zvýšení ceny za pronájem ledové plochy. Vhodné by bylo osobní 
jednání ředitelů 
 
starosta – sdělil, že střední školy prý nemají peníze v rozpočtu na pronájem ledové plochy 
a žáci si platí sami 
 
S. Máca – ředitel GOB oznámil, že škola má peníze v rozpočtu 
 
starosta – požádal S. Mácu o pomoc při sjednání schůzky ředitelů GOB a SK Telč. 
Základním školám by město mělo poskytnout účelovou dotaci 
 



J. Svoboda – uvedl, že jednal s ředitelem GOB a je ochoten jednat dále. Je pravda, že žáci 
z GOB si sami vybírají 5 Kč na bruslení. Měl obavu, aby ředitel nezakázal dětem bruslení 
vůbec 
 
M. Kouba – dotázal se, zda proběhne vyúčtování do konce roku 2007? 
 
starosta – ano, město rozhodne, zda přebytek nechá školám nebo ho budou muset vrátit. V 
rámci hospodaření škol bude zúčtováno, kolik školy spotřebovaly za bruslení 
 
Závěr z rozpravy: 
S. Máca svolá jednání ředitele GOB a SK Telč. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/ihned - adm. příspěvku základním školám na bruslení dle 87-
13/8/2007. 
 
UZ 87-13/8/2007 
Zastupitelstvo města schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní 
škola Telč, Masarykova 141 ve výši 100 tis Kč a příspěvkové organizaci Základní škola 
Telč, Hradecká 234 ve výši 100 tis Kč z rezervy města na úhradu nájmu za užívání ledové 
plochy pro hodiny tělocviku (§ 6409, pol. 5901/§ 3113,pol.5331) 
Hlasování: 15 pro 
 

14) Rozprava 
 
Přišla MUDr. L. Brzková. 
 
starosta – informoval, že 15. 11. byla uzávěrka nabídek na Panský dvůr. Nabídku podali 
dva zájemci, jeden předložil dvě varianty. Tudíž se budou hodnotit tři projektové záměry. 
Nyní jsou zájemci osloveni, aby nabídky doplnili o chybějící údaje. 18.12. proběhne 
prezentace nabídek před výběrovou komisí. Do 15. 1. bude sestaveno pořadí nabídek. Rád 
by na únorovém zasedání ZM schválil smlouvu s investorem 
 
- informoval o stavebních akcích ve městě o vodovodu v Batelovské ulici a 
rekonstrukcích ulic Květinová, Křížova a Luční. V pondělí 3. 12. byly dokončeny veškeré 
přípojky v Křížově a Luční ulici. Zbytek si převzala firma COLAS a provede povrchovou 
úpravu jako je v ulici Křížova. V jarních měsících se bude v ulicích pokračovat. Dotační 
titul bude vypsán prý už v prosinci, takže by se dalo pracovat co nejdříve na površích. V 
uzavřené smlouvě na sítě je termín do konce roku 2007, který vzešel ze soutěže, problém 
byl v zastavení prací na 3 týdny. Poděkoval zastupiteli P. Komínovi za pomoc 
 
- informoval, že v domě na Batelovské ulici je dovedena voda do každého podlaží a 
předána do užívání buňka se sprchami a WC 
 
- informoval o stavbě školních dílen na ZŠ II. Ministerstvo financí povolilo prodloužit 
termín dokončení prací z toho důvodu, že nyní nelze dělat venkovní omítky. Bude 
dokončeno na jaře 2008 
 
- informoval o zásadním jednání ve čtvrtek 6. 12. Regionální rada svolala města, která 
mají určitý počet obyvatel od 5 tis. do 50 tis., kterých se týká Regionální operační 
program opatření 3.2. Odhadli, že zájem o dotace je dvojnásobně vyšší než bude moci být 



poskytnuto. Podíl žadatele se musí zvednout, aby se dostalo na více projektů 
 
- informoval o podání dvou projektů na opravu budovy MŠ a na budova Na Sádkách do 
OPŽP, rozhodnout by měli v lednu nebo únoru 2008 
 
místostarostka – informovala, že dobíhají kulturní programy. Ze SROP už jsou výstupy, 
které byly v řádu statisíců Kč. Připravují se další projekty 
 
- informovala o problematice financování DPS a Domova pro seniory. Situace se 
stabilizovala, závěr je takový, že do systému dáváme méně peněz než vloni. 
Dofinancovalo MPSV a kraj 
 
starosta – dofinancování bylo schváleno minulý měsíc na zastupitelstvu kraje. Do služeb 
je financování dobré, chybí zdroje pro investice do budov 
 
- nahlásil se Nejvyšší kontrolní úřad na kontrolu dotace z EU na akci „turistická 
infrastruktura“ 
 
M. Kouba – u bytovky v ul. J. Žižky nesvítí světlo veřejného osvětlení 
 
starosta – požádal o informování o takových záležitostech ihned Služby nebo město 
 
S. Máca – rekonstrkce zeleně u Pangey. Má pocit, že to byly vyhozené peníze. Pokud by 
se prováděla průběžná údržba, nemusela by se vysazovat nová. Dotázal se, kolik to stálo. 
Zda to takto nedopadne i u kruhového objezdu a v ul. Staňkova 
 
V. Švec – náklady na stromy u hotelu Pangea -60 tis., ve Staňkově ul. 190 tis. podařilo se 
získat dotaci v celkové výši cca 115 tis. Kč  
 
starosta – od příštího roku se budou platany odborně stříhat, měly by vytvořit kopuli nad 
kruhovým objezdem. Dvě lípy z Bašty se přesadily na dětské hřiště ve Svatojánské ul. 
 
S. Máca – občané se ptají v souvislosti se zvýšením cen potravin, zda je šance postavit 
zde nějaký market. Už dlouho říkáme, že ve městě nejsou pozemky  
 
starosta – informoval, že v Telči by mohl být další market, dle ÚP např. v lokalitě 
„Mokrovce“, v ul. Třebíčská a v areálu bývalé mlékárny. Všichni zájemci ale chtěli pouze 
před budovu bývalého Motorpalu. V areálu bývalé mlékárny by mělo vzniknout obchodní 
centrum s marketem. Pokud se podaří přesunout autobusové nádraží k vlakovému, získali 
bychom prostor pro market. Získali bychom tím i parkovací místa pro rozšířený sportovní 
areál 
 
M. Peichl – stromy Na Baště měly společenskou a kulturní hodnotu. Zaráží ho, že jejich 
výměna neprošla komisí pro životní prostředí. Jinde ve městě jsou i 100leté lípy 
 
starosta – co odborník to názor, pravda je, že to mělo být projednáno v komisi pro životní 
prostředí. Chyba byla, že se dříve zanedbala údržba a nyní se řešily důsledky 
 
M. Peichl – chtěl by poděkovat za práci VAS, která zasáhla v poslední chvíli a ukázala 
oběma firmám, jak se pracuje. Kdyby VAS nezasáhla, mohlo se pracovat ještě nyní. 



Chodníky jsou stále neschůdné. Až napadne, nepůjde projít. Bude potřeba dozor 
 
- dotázal se, kolik bude stát provizorní řešení komunikace, dle jeho názoru šlo řešit v 
projektu, kdo bude hradit vícenáklady 
 
starosta – provizorium byl nutný krok, ulice by nebyla průchodná, je řešeno dle projektu 
 
J. Salus – přípojky nejsou řádně zhutněny kvůli klimatickým podmínkám. Jediný způsob 
je položit dostatečnou vrstvu makadamu, popelářské auto váží 30 tun a nelze nechat 
nezpevněné. Materiál, který tam je nyní se na stavbě ještě použije 
 
M. Peichl – akce se v zimních měsících nedají dělat, je to poučení pro město. Promrhal se 
min. měsíc v letním období 
 
starosta – vše závisí na zadání a výsledcích výběrového řízení. To vyhrála firma, která 
nabídla termín do konce roku, což bylo splněno. Aby firma po celou dobu na zakázce 
pracovala, nemůže objednatel příliš ovlivnit. Ve smlouvě je uveden termín plnění a 
smluvní pokuta pro případ nesplnění termínu 
 
Z. Vojta – práce ještě budou pokračovat, protože se budou ještě dělat kanály. Ve čtvrtek 
však firma končí práce.V Zachariášově ulici naproti pekárně jsou stávající kanály na 
nejvyšším bodě místo na nejnižším bodě  
 
J. Salus – nové vpustě jsou projektovány na nejnižší body komunikac stejně jako Na 
Korábě, kde funguje projekt 100% 
 
starosta – problém je v Zachariášově ulici. Čtyři kanály na křižovatce s ulicí Luční jsou 
vysoko, je třeba je ihned opravit 
 
S. Máca – náklady na provizorní úpravu povrchu jsou 750 tis. Kč, kdo to bude platit a z 
čeho? 
 
starosta - zatím je předčasné se o tom bavit. Na jaře se uvidí, zda se provizorní podklad v 
ulicích použije znovu nebo ne 
 
p. Volf – firma Kolping dělá 6 m/den. V tomto počasí je to špatné 
 
starosta – nemůže nařídit, jak a kolik hodin denně má firma pracovat 
 
p. Volf – dotaz na p. Čermáka , přetrhali vodovod a kanalizaci, jeho dům je na konci a vše 
jde k němu 
 
F. Čermák – ulice se stavěla etapovitě od 9. května k ul. Zachariášova. Firma Tipastav 
dělala dost nestandardně, VAS se podařilo odkalit. Doporučuje, aby si obyvatelé dali 
žádost na informační středisko o zasílání SMS. VAS informuje. Při kontrolním dnu uvedl, 
že při jakémkoliv problému se mají občané obrátit na VAS, dodnes nikdo nezavolal. 
Lidem teče kalná voda a nezavolají. Uveřejní všechna čísla 
 
p. Volf – v pondělí našel ve schránce oznámení, že voda odpoledne nepoteče 
 



V. Marečková – osobně roznášela dopis v sobotu dopoledne o tom, že voda nepoteče v 
pondělí  
 
M. Peichl - potvrdil, že dopis byl doručen v sobotu 
 

15) Souhrn přijatých usnesení 
 
Tajemník přednesl souhrn přijatých usnesení – bez připomínek. 
 

16) Závěr zasedání 
 
Starosta poděkoval za účast a popřál klidné vánoční svátky, a pevné zdraví v novém roce. 
 
Zapsali: 
Mgr. Pavel Soukop, Jitka Plhalová, 16:00 – 18:00 hod. 
 

 
 
 

Karel Navrátil, v. r. 
ověřovatel  

Jiří Liška, 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 


