
Zápis 
z 11. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 28.07.2004 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

MUDr. Ludmila Brzková, Radek Doležal, Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná, 
Jan Kopejtka, RNDr. Stanislav Máca, MUDr. Eva Matoušková, Hana Müllerová, 
Lubomír Nerad, Ing. Josef Plucar, Bohumír Pokorný, 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 14 členů 
zastupitelstva (omluveni: J. Bartošek a Fr. Štancl, J. Barták, M. Kouba, B. Krejčí, B. 
Norek, J. Policar) a konstatováním, že zastupitelstvo města je schopno se usnášet. 
 

2) Schválení programu jednání ZM 
 
Program byl schválen v navrženém znění. 
Hlasování: 14 pro 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové ZM) 
 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu 11. zasedání zastupitelstva města Ing. Josefa Plucara 
a Miroslava Sovu. 
Hlasování: 14 pro 
 

4) Informace o ověření zápisu z 10. zasedání ZM 
 
Tajemník informoval, že zápis z 10. zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli 
Milenou Kopečnou a Bohumilem Norkem ověřen bez připomínek. 
 

5) Zpráva o činnosti rady města (41. - 42. schůze RM) 
 
Místostarostka přednesla zprávu o činnosti rady města od 41. – 42. schůze rady města – 
bez připomínek. 
 

6) Slib člena zastupitelstva města 
 
Starosta představil nového člena ZM Bohumíra Pokorného. Tajemník přečetl text slibu 
podle § 69 zák. 128/2000 Sb., o obcích. Bohumír Pokorný složil slib. 
 

7) Zajištění finančního podílu Města Telče k dotacím z programu PHARE 2003 (část 

II) 
 



Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Bohumil Tripal 

starosta – jedná se o poslední kolo PHARE. Vstupní fondy EU zatím nemají vypsány 
programy, ze kterých by bylo možné opravovat místní komunikace, proto doporučuje 
schválit podání žádostí. Informoval zastupitele o dalších projektech, které město 
připravuje do fondů EU. Kromě PHARE podává město v 1. kole 2 žádosti do SROP – 
Otevřená škola a Cyklistické stezky v Telči. Poděkoval pracovníkům ORÚP, FO, SÚ, OD 
a OŽP za spolupráci s RRAV při přípravě žádostí 
 
L. Nerad – dotaz na nutnost opravy Palackého ulice, kolik činí náklady na její opravu 
 
B. Tripal – ulice Palackého byla vyhodnocena odborem rozvoje za účasti Ing. Václava 
Ondráčka jako jedna z nejhorších, náklady jsou přibližně 1/7 z celkové částky projektu 
 
S. Máca – jak probíhá administrativa žádostí, kdo ji má na starost? 
 
starosta – Město podává žádost kraji Vysočina 
 
S. Máca – připomínka k textu usnesení, konkrétně k závazku úhrady případných 
vícenákladů městem 
 
starosta – je to podmínka, která byla konzultovaná s odbornými pracovníky Krajského 
úřadu a RRAV 
 
M. Vystrčil – vzhledem k další administrativě žádostí doporučil, aby v textu usnesení bylo 
uvedeno konkrétně Zastupitelstvo města Telče 
 
UZ 95-7/11/2004 
V návaznosti na podmínky programu PHARE 2003 (část II) schvaluje Zastupitelstvo 
města Telče na realizaci projektu "Rekonstrukce místních komunikací na nám. Zachariáše 
z Hradce, v ul. Palackého a U Masných krámů jako přístupových cest k historickému 
jádru města Telče (UNESCO)" (Zkrácený název pro potřeby žádosti: Rekonstrukce 
komunikací zpřístupňující Náměstí Zachariáše z Hradce)vlastní finanční podíl města v 
celkové výši 2 mil Kč. Tato částka představuje cca 30 % celkových oprávněných nákladů 
na realizaci projektu a respektuje tedy povinnou částku vlastního financování dle 
podmínek programu PHARE 2003 (min. 25 % z celkových oprávněných nákladů 
projektu). V případě přiznání dotace z programu PHARE 2003 bude tato částka uvolněna 
z rozpočtu města. Pokud vzniknou s realizací projektu vícenáklady, je město připraveno je 
uhradit, aby byl splněn cíl projektu. 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 96-7/11/2004 
V návaznosti na podmínky programu PHARE 2003 (část II) schvaluje zastupitelstvo 
města Telče na realizaci projektu "Rekonstrukce místních komunikací v ulicích 
Mládkova, Na Korábě, Furchova jako přístupové cesty k historickému jádru města Telče 
(UNESCO)" (Zkrácený název pro potřeby žádosti: "Rekonstrukce přístupové cesty k 
historickému jádru města (UNESCO)")vlastní finanční podíl města v celkové výši 2,2 mil 
Kč. Tato částka představuje cca 30 % celkových oprávněných nákladů na realizaci 
projektu a respektuje tedy povinnou částku vlastního financování dle podmínek programu 
PHARE 2003 (min. 25 % z celkových oprávněných nákladů projektu). V případě přiznání 



dotace z programu PHARE 2003 bude tato částka uvolněna z rozpočtu města. Pokud 
vzniknou s realizací projektu vícenáklady, je město připraveno je uhradit, aby byl splněn 
cíl projektu. 
Hlasování: 14 pro  
 

8) Rozprava členů ZM 
 
starosta – informoval o doplnění smlouvy o prodeji čp. 6, 7 Hradecká ul. (Lanerův dům) o 
smluvní závazek pro nabyvatele v případě, že by v termínu nezaplatil kupní cenu. Byla 
tím splněna připomínka z rozpravy předchozího ZM. S jednou výjimkou jsou se všemi 
nájemníky bytů v čp. 6, 7 uzavřeny smlouvy o přestěhování. Na Ministerstvu kultury 
prošla smlouva obvyklým řízením, předpokládá její podpis do poloviny srpna 
- probíhá rekonstrukce plochy zimního stadionu. Neustále vede jednání k získání dotace 
na opravu ZS z Ministerstva školství. Pokud by se podařilo, došlo by ještě letos k 
rekonstrukci mrazicího zařízení. Podle konzultace s dodavatelskou firmou by nebyl 
ohrožen začátek sezóny 
- byla dokončena rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici v rámci které bylo vyřešeno 
převedení balastních vod z této části města do kanalizace. Výrazně zefektivní provoz 
čistírny odpadních vod 
- bylo dokončeno odbahnění a rekonstrukce hráze Ulického rybníka. Investorem bylo 
Rybářství Telč. Náklady činily více než 11 mil. Kč, byly z větší části hrazeny z dotace 
Ministerstva zemědělství. Považuje za velmi významné, protože ještě v loňském roce byl 
předpoklad, že opravu hráze ve výši cca 7 mil. Kč bude muset hradit Město ze svého 
rozpočtu 
- byla dokončena výstavba služebny Policie ČR v Luční ul. Tento týden se policie stěhuje. 
Jedná se o jedinou novou služebnu Policie ČR v kraji Vysočina za poslední roky 
- probíhají větší opravy místních komunikací v Květinové ulici a na autobusovém nádraží 
- Šiškův mlýn má nové vlastníky, obnovili práce na výstavbě golfového hřiště, uvažují 
dokonce o výstavbě dalšího hřiště. S vlastníky se sejde ve 32. týdnu 
 
S. Máca – kdo je nový majitel Šiškova mlýna 
 
starosta – dosud jednal se zástupci majitelů, ti se přijdou představit osobně v 32. týdnu 
 
S. Máca – co bude s bývalou služebnou Policie ČR 
 
místostarostka – Federace židovských obcí Praha pronajala objekt obecně prospěšné 
společnosti Dobrý důvod. Předpokládá se využití pro ubytování a výstavní činnost 
- požádala členy zastupitelstva o podávání návrhů na udělení Cen města za rok 2004 do 
19.8. Návrhy musí projednat RM 44 
 
M. Sova – upozornil, že na pískovišti dětského hřiště na Náměstí Hrdinů je málo písku 
- kriticky vystoupil k provozu bufetu na autobusovém nádraží, především ke zpoplatnění 
řidičů autobusů při použití WC 
 
E. Matoušková – na základě podnětu občanů požádala o prověření umístění zrcadel na 
křižovatce Hradecká/9. května pro výjezd z ulice Srázná 
- doporučila zvýšit počet přechodů pro chodce v úseku ulic Svatoanenská, U Horní brány, 
Na Hrázi a 9. května 
 



tajemník – informoval o zavedení žákovského jízdného od 1. 9. 2004 a administraci 
žákovských průkazek v Telči. Potvrzují školy a jeden dopravce. V Telči žel. stanice 
Českých drah v osobní pokladně. Podrobná informace v TL 8 
 
D. Novotný – pozval zastupitele na akci Internet v Telči ve dnech 1. – 4. 8.  
 
místostarostka – připomněla a pozvala přítomné na kulturní akce ve městě v 
nadcházejícím období 
 
M. Vystrčil – kladně zhodnotil průběh a význam pro město Francouzsko-české hudební 
akademie. Stejně kladně zhodnotil aktivity odd. ICT městského úřadu (internet pro obce, 
Internet v Telči, Metropolitní sítě atd.) 
 
Úkol: Bohumil Tripal - T/10.8. – doplnit písek na pískovišti dětského hřiště na Náměstí 
Hrdinů dle rozpravy 8/11. 
 
Úkol: Pavel Soukop - T/ihned – prověřit provoz bufetu na AN dle připomínky v rozpravě 
8/11. 
 
Úkol: Libor Blabla - T/31.8. – prověřit umístění zrcadel na křižovatce Hradecká/9. května 
pro výjezd z ulice Srázná dle rozpravy 8/11, vypracovat písemnou informaci. 
 
Úkol: Libor Blabla - T/31.8. – dle připomínky v rozpravě 8/11 zajistit umístění dalšího 
přechodu pro chodce v ulici Na Hrázi, vypracovat písemnou informaci. 
 

9) Souhrn přijatých usnesení 
 
Souhrn přijatých usnesení přednesl tajemník – bez připomínek. 
 

10) Závěr zasedání 
 
Starosta poděkoval za účast na zasedání a zastupitelům města za konstruktivní přístup k 
jednání. 
 
 
Zapsal: O. Zadražil, J. Plhalová 17,00 – 18,30 
 

 
 
 

Ing. Josef Plucar  
ověřovatel  

Miroslav Sova  
ověřovatel  

 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


