
Zápis 
z 10. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 21.06.2004 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Josef Barták, Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Radek Doležal, Mgr. 
Roman Fabeš, Milena Kopečná, Jan Kopejtka, Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. 
Stanislav Máca, MUDr. Eva Matoušková (body 10-24), Hana Müllerová, Bohumil 
Norek, Ing. Josef Plucar, Ing. Jiří Policar, Mgr. Jan Sláma, Miroslav Sova, RNDr. 
Miloš Vystrčil 

 

1) Zahájení 
- informace o počtu přítomných členů ZM 
- konstatování, zda je ZM schopno se usnášet  
 
Jednání zastupitelstva města zahájil starosta města oznámením, že je přítomno 16 členů 
zastupitelstva (omluveni: Miroslav Kouba, Ing. Václav Ondráček, nepřítomni: František 
Štancl, MUDr. Eva Matoušková (od bodu 10), Lubomír Nerad) a konstatováním, že 
zastupitelstvo města je schopno se usnášet. 
 

2) Schválení programu jednání ZM 
 
Program byl schválen v navrženém znění. 
Hlasování: 16 pro 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové ZM) 
 
starosta - navrhl za ověřovatele zápisu 10. zasedání zastupitelstva města Milenu 
Kopečnou a Bohumila Norka 
Hlasování: 16 pro 
 

4) Informace o ověření zápisu z 9. zasedání ZM 
 
tajemník - informoval, že zápis 9. zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli MUDr. 
Evou Matouškovou a Mgr. Janem Slámou ověřen bez připomínek 
 

5) Zpráva o činnosti rady města (37.- 40. schůze RM) 
 
místostarostka - přednesla zprávu o činnosti rady města od 37. – 40. schůze rady města – 
bez připomínek 
 

6) Volba člena rady města 
 
Předkladatel: Roman Fabeš, starosta města  

starosta - navrhl přesunout bod 6) za bod 21) 
Hlasování: 16 pro 



7) Závěrečný účet a zpráva o výsledku hospodaření za rok 2003 - DSO Železnice 
Kostelec - Slavonice 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková 

starosta – upozornil, že jednání je přítomen auditor Ing. Hejtmánek, vysvětlil důvody 
vzniku Svazku. Svazek vznikl v době, kdy bylo reálné nebezpečí, že železniční trať 
Kostelec – Slavonice bude zrušena. V současné době vyvíjí Svazek minimální činnost 
 
S. Máca – vznesl dotaz k definici části usnesení „zastupitelstvo projednalo“, nemělo by 
být „schválilo“? 
 
starosta – usnesení odpovídá ustanovení zákona o obcích, zastupitelstvo projednává 
závěrečný účet a zprávu o výsledku hospodaření svazku, schvaluje je orgán svazku 
 
Úkol: Roman Fabeš - T/ - projednat s vedení svazku Železnice Kostelec – Slavonice jeho 
další činnost. 
 
UZ 80-7/10/2004 
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o výsledku přezkumu hospodaření DSO Železnice 
Kostelec - Slavonice včetně závěrečného účtu za rok 2003. 
Hlasování: 16 pro 
 

8) Závěrečný účet a Zpráva o činnosti kontrolního výboru Svazu vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko v roce 2003 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - starosta 

starosta – vysvětlil skladbu majetku města ve Svazu, město ročně získává cca 6 mil. Kč 
účelově vázaných na opravy vodovodních a kanalizačních zařízení. Do letošního roku se z 
tohoto příspěvku hradil úvěr na stavbu ČOV 
 
UZ 81-8/10/2004 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet a Zprávu kontrolního výboru o činnosti 
Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko v roce 2003. 
Hlasování: 16 
 

9) Závěrečný účet a Zpráva o činnosti dozorčí rady svazku obcí Mikroregion Telčsko 
za rok 2003 
 
Předkladatel: Z pověření rady města starosta 

starosta – připomněl důvody transformace sdružení obcí na svazek obcí Mikroregion 
Telčsko 
 
UZ 82-9/10/2004 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet a Zprávu dozorčí rady svazku obcí 
Mikroregion Telčsko v roce 2003. 
Hlasování: 16 pro 
 



10) Závěrečný účet města a zpráva o výsledku hospodaření za rok 2003 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková 

L. Komůrková – postupně vysvětlila jednotlivé paragrafy příjmové a výdajové části 
rozpočtu 
 
Ing. Hejtmánek – okomentoval zprávu auditoru k hospodaření Města 
 
M. Sova – dotaz na ztrátu ZŠ Masarykova ve výši 112 tis. Kč. Byly tyto výdaje nutné 
 
starosta – jednalo se o nedodržení rozpočtové kázně, ztráta bude vyrovnána v rámci 
letošního hospodaření školy, rada města rozhodla v této věci o nápravném opatření 
 
UZ 83-10/10/2004 
Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet a zprávu o výsledku hospodaření Města 
Telče za rok 2003 a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením města a to bez výhrad. 
Hlasování: 17 pro 
 

11) Schválení návrhu regulačního plánu Telč - obytná zóna Dačická 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - Ing. Bohumil Tripal 

M. Vystrčil – vznesl dotaz na respektování vlastnických vztahů k pozemkům po jejich 
nové parcelaci 
 
B. Tripal – pokud to bylo možné, bylo k současným vlastnickým vztahům při nové 
parcelaci přihlédnuto, uvedl příklad řešení v případě pozemků pí. Douchové 
 
UZ 84-11/10/2004 
Zastupitelstvo města Telč schvaluje v souladu s § 26 odst.2 a § 29 odst.2 zákona č. 
50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a v 
souladu s § 84 odst.2 písm. b)zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném 
znění regulační plán Telč - obytná zóna Dačická včetně vymezení závazné části RP a 
veřejně prospěšných staveb dle upravené textové části podání. 
Hlasování: 17 pro 
 

12) Návrh na rozpočtové opatření pro účely oprav místních komunikací  
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Bohumil Tripal 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7. – provést rozpočtové opatření dle 85-12/10/2004 – 
oprava MK většího rozsahu. 
 
Úkol: Bohumil Tripal - T/30.8. – zajistit opravu MK v rozsahu dle 85-12/10/2004. 
 
UZ 85-12/10/2004 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 350 tis.Kč pro zajištění 



financování oprav MK v roce 2004 v rozsahu dle podání 12/10 (§ 6409, pol. 5901/§ 2212, 
pol. 5171). 
Hlasování: 17 pro 
 

13) Souhlas s užitím účelové dotace na opravu památek 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Bohumil Tripal 

starosta – podrobně informoval o způsobu financování rekonstrukce býv. hasičárny, 
především s ohledem na nový program Ministerstva kultury. Ten řeší údržbu objektů, 
které nejsou nemovitými kulturními památkami, ale nacházejí se na území památkových 
rezervací, příp. zón. Při jejich opravách musí vlastník respektovat požadavky orgánů 
památkové péče 
 
S. Máca – kriticky se vyjádřil ke skutečnosti, že práce které jsou popsány v podání, se již 
provádějí nebo jsou dokonce provedeny, aniž o jejich financování rozhodlo zastupitelstvo 
 
starosta – vysvětlil vznik konkrétních nákladů ve vztahu ke studii stavby, na jejímž 
základě byla podána žádost o zařazení rekonstrukce do výše uvedeného programu. Teprve 
později, v průběhu roku 2003, definované využití objektu bylo důvodem pro rozšíření 
projektu o instalaci systémů EZS a EPS pro výstavní činnost a doplnění technického 
zázemí. Náklady na jejich pořízení představují téměř 75% částky, kterou má 
zastupitelstvo města schválit  
 
B.Krejčí – proč již na začátku realizace rekonstrukce se nepočítalo s instalací EZS a EPS 
 
B. Tripal – studie rekonstrukce objektu uvažovala s výstavní síní, ve které by byly 
realizovány jednoduché kulturní projekty (obdoba výstav v síni radnice a ZUŠ), proto se s 
instalací EZS a EPS neuvažovalo 
 
místostarostka – potvrdila postupný vývoj v názoru na využití nové galerie, o kterém byla 
RM průběžně informována, stejně jako o záměru financování systému EZS a EPS z 
předpokládané účelové dotace Kraje Vysočina a dotace z Fondu Vysočiny. Bez instalace 
EZS a EPS by nebylo možné zde instalovat řadu výstav 
 
B. Norek – upozornil na nutný soulad dodatečně prováděných změn a jejich financování 
se zákonem o zadávání veřejných zakázek vzhledem k výběrovému řízení, které na 
předmětnou akci proběhlo 
 
J. Policar – proč nebylo na tyto práce vypsáno nové výběrové řízení?  
 
B. Tripal – vzhledem k stavební a technické provázanosti vyžadují tyto práce jednoho 
dodavatele 
 
J. Bartošek – požadavek na financování instalace EZS a EPS považuje vzhledem k 
informacím v rozpravě za oprávněný. Ostatní náklady, které uvádí články II až IV podání 
by měly být z větší části hrazeny z rezervy zhotovitele 
 
UZ 86-13/10/2004 
Zastupitelstvo města souhlasí s užitím účelové dotace od Kraje Vysočina ve výši 1 mil. 



Kč na opravu památek pro města, na jejichž území se nachází památky zapsané na 
Seznamu kulturního dědictví UNESCO, na dokončení stavby "Památková obnova 
Hasičského domu čp. 122 na nám. Zachariáše z Hradce v Telči". 
Hlasování: 11 pro, 2 proti, 4 se zdrželi 
 

14) Prodej pozemku parc.č. 7299/4 v obci a k.ú. Telč 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková 

M. Sova – vznesl dotaz na cenu pozemku 
 
J. Policar – odpovídá cenám podobných pozemků, navrhovaná cena je nad obvyklým 
průměrem 
 
R. Čermák – informoval o záměru LD Borovná rozšířit pěstební činnost sazenic lesních 
dřevin 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.9. - adm. prodej pozemku dle 87-14/10/2004 
(Město/LDB/pozemek Lipky). 
 
UZ 87-14/10/2004 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 7299/4 o vým. 19950 m2 v obci a 
k. ú. Telč Lesnímu družstvu Borovná za cenu 10 Kč/m2.  
Hlasování: 17 pro 
 

15) Směna pozemků - křižovatka u čerpací stanice Benziny 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková 

S. Máca – upozornil na skutečnost, že město převede Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 
2678 m² a získá pouze 2190 m². V tomto případě se pak nejedná o směnu 
 
M. Vystrčil – obce na podobné akce převádí většinou pozemky bezúplatně. Vznesl dotaz, 
zda je smluvně ošetřeno, že ŘSD vrátí městu pozemky (současná komunikace) 
rekultivované  
 
starosta – ano, je to součástí smlouvy o směně pozemků 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.7. – adm. směna pozemků dle 88-15/10/2004 
(ŘSD/Město/poz. u Benziny). 
 
UZ 88-15/10/2004 
Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků z vlastnictví města Telče a to parc. č. 
7351/13 o vým. 474 m2, parc. č. 7351/16 o vým. 1235 m2, parc. č. 7351/17 o vým. 854 
m2, parc. č. 7351/21 o vým. 12 m2 a parc. č. 829/2 o vým. 103 m2 v obci a k. ú. Telč za 
pozemky ve vlastnictví ŘSD ČR parc. č. 7397/10 o vým. 805 m2, parc. č. 7351/19 o vým. 
94 m2, parc.č. 7397/9 o vým. 196 m2, parc.č. 7397/6 o vým. 530 m2, parc. č. 7397/5 o 
vým. 109 m2, parc. č. 7397/4 o vým. 299 m2 a parc. č. 825/3 o vým. 157 m2. 
Hlasování: 17 pro 
 



16) Přijetí úvěru na financování akce "Obytná zóna Telč - Svatojánská" 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - Ing. Komůrková 

M. Vystrčil – můžeme si částku půjčovat postupně, budou úroky placeny pouze z 
vypůjčené částky a lze úvěr splácet rychleji než připouští splátkový kalendář? 
 
L. Komůrková – pro všechny tři dotazy ano 
 
starosta – vysvětlil způsob financování inženýrských sítí obytné zóny 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.7. – adm. přijetí úvěru obytná zóna Svatojánská dle 89-
16/10/2004. 
 
UZ 89-16/10/2004 
Zastupitelstvo města schválilo přijetí investičního dlouhodobého úvěru ve výši 17,2 mil 
Kč na financování investičního záměru města - "Obytná zóna Telč - Svatojánská" od 
České spořitelny, a. s. pobočka Jihlava, Křížová 1. Zastupitelstvo města schválilo zajištění 
úvěru budoucími příjmy města a konečnou splatnost úvěru 25. 12. 2009.  
Hlasování: 17 pro 
 

17) Souhlas ze záměrem prodeje zásob a zvířat bývalého Školního statku společnosti 
Služby Telč spol. s.r.o. 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing.Komůrková 

starosta – připomněl kompetenci rady města rozhodnout o prodeji movitého majetku 
 
J. Bartošek – požádal o vysvětlení rozdílu mezi účetní hodnotou 6,8 mil. a výší kupní 
ceny 3,5 mil. 
 
starosta – účetní hodnota je rozdílná od tržní ceny, která byla uplatněna v ceně kupní, 
upozornil na tiskovou chybu v podání, která v kupní smlouvě bude opravena (5-7 splátek) 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7. – adm. prodej zásob Školního statku Službám dle 90-
17/10/2004. 
 
UZ 90-17/10/2004 
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části movitého majetku (sklad - zásoby, 
nedokončená výroba, zvířata, ceniny) bývalého Školního statku společnosti Služby Telč, 
spol. s r. o. dle upravené přílohy podání 17/10. 
Hlasování: 17 pro 
 

18) Prodej nemovitosti čp. 6, 7, ulice Hradecká v Telči 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - starosta 

S. Máca – kriticky se vyjádřil k výši smluvní pokuty pro město v případě nezajištění 
uvolnění celého objektu pro nového nabyvatele 
 



starosta – Národní památkový ústav navrhoval několikanásobně vyšší smluvní pokutu, 
částka ve smlouvě je výsledkem kompromisu 
 
J. Bartošek – jednalo se se všemi nájemníky čp. 6 a 7? 
 
starosta – se všemi se jednalo 2x, druhé jednání bylo zakončeno uzavřením Dohody o 
skončení nájmu bytu s výjimkou případů, kdy bydlící nejsou dlouhodobě přítomni v Telči 
(3) 
 
M. Vystrčil – proč nemá město zajišťovací podmínky v případě neuhrazení kupní ceny 
Národním památkovým ústavem, jednoznačně podporuje prodej 
 
J. Matoušková – Národní památkový ústav předkládá smlouvy ke schválení Ministerstvu 
kultury. Je obvyklá zkušenost, že orgány státu souhlasí s minimem obdobných závazků 
 
M. Vystrčil – doporučuje projednat s NPÚ smluvní závazek pro případ, kdyby z jeho 
strany nedošlo k uhrazení kupní ceny  
 
starosta – povede v souladu s doporučením jednání s NPÚ 
 
Úkol: Roman Fabeš - uzavřít kupní smlouvu dle 91-18/10/2004 (Město/NPÚ – Hradecká 
čp. 6, 7). 
 
Úkol: Jana Matoušková - připravit kupní smlouvu dle 91-18/10/2004 (Město/NPÚ – 
Hradecká čp. 6, 7). 
 
Úkol: Lenka Komůrková - adm. kupní smlouvy dle 91-18/10/2004 v případě jejího 
uzavření (Město/NPÚ – Hradecká čp. 6, 7). 
 
UZ 91-18/10/2004 
Zastupitelstvo města schválilo prodej nemovitosti čp. 6 a 7 Hradecká ulice v Telči - 
Starém Městě vč. souvisejících pozemků Národnímu památkovému ústavu Praha za cenu 
10.426.740 Kč. Pověřilo starostu města k uzavření kupní smlouvy. 
Hlasování: 17 pro 
 

19) Žádost SK Telč o uvolnění finanční dotace 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - starosta 

J. Policar – podpořil schválení navrženého usnesení 
 
J. Bartošek – podpořil schválení navrženého usnesení, doporučil, aby si město zajistilo 
možnost větší kontroly hospodaření SK Telč 
 
J. Svoboda, ředitel SK – SK pravidelně město o svém hospodaření informuje. Nebrání se 
ještě větší spolupráci. Připomněl, že zimní stadion slouží občanům města a širokého 
regionu 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7. – adm. dotace SK Telč dle 92-19/10/2004 (zimní 
stadion) 



 
UZ 92-19/10/2004 
Zastupitelstvo města poskytlo SK Telč účelovou dotaci ve výši 1,2 mil. Kč z finančních 
prostředků města (Sporoinvest) na dokončení rekonstrukce ledové plochy ZS.Hlasování: 
17 pro 
 

20) Regionální síť Mikroregionu Telčsko (SOMTNET) 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Dušan Novotný 

D. Novotný – ve spolupráci se zástupcem AutoContu, a. s. Ing. Vejmělkem představili 
projekt regionální sítě SOMTNET 
 
M. Vystrčil – podpořil, připomněl aktivity kraje v budování krajské páteřní sítě 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7. – adm. rozpočtové opatření dle 93-20/10/2004 – 
příspěvek Mikroregionu Telčsko/projekt SOMTNET. 
 
UZ 93-20/10/2004 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 190 tis. Kč pro poskytnutí 
příspěvku dobrovolnému svazku obcí Mikroregionu Telčsko na projektovou dokumentaci 
regionální sítě (§ 6409, pol. 5901/§ 6409, pol. 5329). 
Hlasování: 17 pro 
 

21) Stanovení odměn neuvolněným členům ZM dle NV 37/2003 Sb., ve znění NV 
337/2004 Sb. 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Oldřich Zadražil, taj. MěÚ 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.6. – výplaty odměn neuvolněným členům ZM dle 94-
21/10/2004. 
 
UZ 94-21/10/2004 
Zastupitelstvo města stanovilo podle § 84 odst. 2r zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, odměny 
neuvolněným členům zastupitelstva a rady města v max. výši vč. dalších odměn, dle 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění a schválilo výplatu rozdílu mezi výší 
měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva a rady města dle článku II odst.2 NV 
337/2004 Sb. 
Hlasování: 17 pro 
 

22) Rozprava členů ZM 
 
starosta – navrhl odložit volbu člena rady města na příští zasedání zastupitelstva města 
Hlasování: 17 
 
starosta – 24.6. proběhne kolaudace stavby objektu Policie ČR na Starém Městě 
- informoval o způsobu vyvážení bahna z Ulického rybníka přes areál zimního stadionu. 
Opatřením dojde k urychlení akce 



 
B. Norek – kriticky hodnotil opakovanou neúčast ředitelů příspěvkových organizací 
zřizovaných městem na jednání zastupitelstva 
 
M. Sova – požádal, aby bylo prověřeno využívání objektu autobusového nádraží 
současným nájemcem  
 
Úkol: Bohumil Tripal - T/co nejdříve – prověřit užívání objektu AN dle připomínky na ZM 
10. 
 

23) Souhrn přijatých usnesení  
 
Přednesl tajemník - bez připomínek. 
 

24) Závěr zasedání 
 
Jednání ukončil starosta města ve 21,10 hod. poděkováním všem, kteří se ho zúčastnili. 
 

 
 
 

Milena Kopečná  
ověřovatel  

Bohumil Norek  
ověřovatel  

 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


