
Zápis 
z 15. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 16.02.2005 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Radek Doležal, Mgr. Roman Fabeš, 
Milena Kopečná, Miroslav Kouba, Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. Stanislav Máca, 
MUDr. Eva Matoušková, Hana Müllerová, Bohumil Norek, Ing. Josef Plucar, 
Bohumír Pokorný, Mgr. Jan Sláma, Miroslav Sova, RNDr. Miloš Vystrčil, 
František Štancl 

 

1) Zahájení  
- informace o počtu přítomných členů ZM 

- konstatování, zda je ZM schopno se usnášet  
 
Jednání zastupitelstva města zahájil starosta oznámením, že přítomno je 17 členů 
zastupitelstva (omluveni: Josef Barták, Jan Kopejtka, Lubomír Nerad, Ing. Jiří Policar) a 
konstatováním, že zastupitelstvo města je schopno se usnášet. 
 

2) Schválení programu jednání ZM 
 
Program jednání byl schválen bez připomínek. 
Hlasování: 17 pro 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu ( 2 členové ZM) 
 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu 15. zasedání zastupitelstva města Ing. Josefa Plucara 
a Mgr. Jana Slámu. 
Hlasování: 17 pro 
 

4) Informace o ověření zápisu z 14. zasedání ZM 
 
Tajemník informoval, že zápis ze 14. zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli Ing. 
Janem Bartoškem a Bohumilem Norkem ověřen bez připomínek. 
 

5) Zpráva o činnosti rady města (50.-55. schůze RM) 
 
Místostarostka přednesla zprávu o činnosti rady města (50. – 55. schůze RM) – bez 
připomínek. 
 

6) Souhrnná zpráva o plnění usnesení ZM za II. pololetí 2004 
 
Tajemník přednesl zprávu o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem města ve 2. pololetí 
2004. Konstatoval, že 27. 1. provedl kontrolu plnění usnesení kontrolní výbor 
zastupitelstva – bez připomínek.  
 

7) Návrh na změnu člena rady města 



Předkladatel: RNDr.Miloš Vystrčil 

M. Vystrčil – připomněl, že v zastupitelstvu působí nepřetržitě od roku 1990 a uvedl, že 
současné pracovní vytížení mu především znemožňuje pravidelnou účast na schůzích rady 
města. Konstatoval, že považuje za správné, aby složení rady města po případné změně 
odpovídalo povolebním dohodám koaličních volebních stran, byť tyto dohody nebyly 
uzavřeny písemně. Na závěr svého vystoupení navrhl hlasovat o usnesení „zastupitelstvo 
města odvolává Miloše Vystrčila z funkce člena rady města a zároveň volí členkou rady 
města Ludmilu Brzkovou“. 
 
M. Kouba – navrhl za člena rady města Miroslava Sovu, když dále připomněl, že 
Miroslav Sova pracuje v zastupitelstvu také od roku 1990 a za člena rady města byl již 
nejméně 3x navrhován 
 
starosta – konstatoval, že radní M. Vystrčil nerezignoval na funkci radního, takže návrh 
Miroslava Kouby je v dané situaci bezpředmětný. Dále podpořil návrh Miloše Vystrčila s 
odkazem, že chápe důvody, které ho vedou k případnému odchodu z rady s tím, že si 
mimořádně váží jeho dosavadní práce v radě města 
 
S. Máca – váží si práce radního M. Vystrčila pro město Telč a nebude hlasovat pro jeho 
odvolání. Pokud mu jeho současná situace neumožňuje pracovat v radě města, může sám 
rezignovat 
 
M. Sova – vrátil se k návrhu Miroslava Kouby na jeho nominaci do rady města, potvrdil 
svůj zájem v radě města pracovat. Připomněl, že patří funkčně k nejstarším členům 
zastupitelstva od roku1990. Kriticky se vyslovil na adresu některých stran zastoupených v 
zastupitelstvu s tím, že při volbě rady města se nepřihlíží ke konkrétním osobám, ale 
uplatňuje se stranická příslušnost. Doslova „s obsazením rady města se politicky 
pletichaří“. 
 
tajemník – uvedl, že volba členů rady města není přesně upravena zákonem. Zákon o 
obcích pouze stanoví, že ustavující zasedání ZM zvolí starostu, místostarostu a další členy 
rady obce. Dále je zákonem řešena situace, kdy počet členů rady klesne pod 5. Člen rady 
může na svoji funkci sám rezignovat, být odvolán zastupitelstvem na návrh zastupitelstva 
a může také požádat, aby ho zastupitelstvo odvolalo. Člen rady přestane vykonávat tuto 
funkci také v případech, kdy zanikne jeho mandát člena zastupitelstva. Při vlastní volbě 
členů rady se postupuje podle Jednacího řádu zastupitelstva města. 
 
J. Bartošek – navrhl, aby do návrhu usnesení, které předložil radní M. Vystrčil, bylo 
vloženo, že zastupitelstvo města jej odvolává z rady města na jeho vlastní žádost 
 
M. Vystrčil – s doplněním usnesení dle návrhu J. Bartoška souhlasí 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města odvolává na vlastní žádost Miloše Vystrčila z funkce člena rady 
města a zároveň volí členkou rady města Ludmilu Brzkovou. 
Hlasování: 9 pro, 7 proti, 1 se zdržel 
Usnesení nebylo přijato. 
 

8) Smlouva o poskytování lékařské služby první pomoci 



Předkladatel: Mgr. Roman Fabeš , starosta města 

starosta – připomněl, že Nemocnici Dačice provozuje na základě rozhodnutí tamního 
zastupitelstva společnost PP Hospitals, s. r. o. Smlouva na poskytování lékařské služby 
první pomoci vychází z obdobné loňské smlouvy. Dále uvedl, že smlouvu musí projednat 
zastupitelstva všech obcí správního obvodu III 
 
Úkol: Jana Matoušková - T/30.4. – uzavřít smlouvu dle 127-8/15/2005 – LSPP. 
 
UZ 126-8/15/2005 
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytování lékařské služby první pomoci v 
předloženém znění, příp. podle usnesení zastupitelstev Klátovce a Panských Dubenek pro 
tyto obce s Nemocnicí Pelhřimov. 
Hlasování: 17 pro 
 

9) Převod majetku z členských obcí na Lesní družstvo Borovná 
 
Předkladatel: Mgr. Roman Fabeš, starosta města 

R. Čermák (jednatel LD Borovná) – podrobně vysvětlil důvody, které vedly LD Borovná 
k žádosti o převod pozemků do majetku družstva. Především možnost žádat o dotace na 
úpravu, revitalizaci ap. předmětných pozemků, kdy jednou z podmínek je vlastnictví 
pozemků žadatelem o dotaci 
 
Úkol: Roman Fabeš - T/15.3. – info LDB o 127-9/15/2005 – převod pozemků LDB. 
 
UZ 127-9/15/2005 
Zastupitelstvo města schvaluje závazek města Telč k dalšímu členskému vkladu do 
základního kapitálu družstva Lesní družstvo Borovná, kterým je nepeněžitý vklad 3 795 
650 Kč dle přílohy podání 9/15. 
Hlasování: 17 pro 
 

10) Stanovení odměn členům osadního výboru části Studnice 

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

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/28.2. – zajistit výplatu odměn členům OA Studnice dle 128-
10/15/2005. 
 
UZ 128-10/15/2005 
Zastupitelstvu města stanovilo v souladu s §84 odst.2y) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, 
podle NV č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném 
znění, výši měsíčních odměn pro členy a předsedu osadního výboru části Studnice od 
1.1.2005 dle textové části podání 10/15 
Hlasování: 17 
 

11) Prominutí pohledávky vůči Jihlavským mlékárnám, a.s. Jihlava  



Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková 

starosta – zopakoval důvody, které vedly radu města k návrhu podání. Vymáhat závazek 
daru není možné 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.3. – adm. prominutí pohledávky JIMA dle 129-
11/15/2005. 
 
UZ 129-11/15/2005 
Zastupitelstvo města schválilo prominutí pohledávky společnosti Jihlavské mlékárny a.s. 
Jihlava ve výši dle textové části podání 11/15. 
Hlasování: 17 pro 
 

12) Obytná zóna Svatojánská - směna pozemků 
 
Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková, vedoucí finančního odboru 

L. Komůrková – předala zastupitelům další grafickou přílohu k podání a vysvětlila 
důvody (platný územní plán), které vedou k dílčí změně pozemků, které budou 
předmětem směny. Dochází k vypuštění části pozemku p. č. 7389/4 z návrhu usnesení 
 
starosta – informoval o všech jednáních s vlastníkem předmětného pozemku, které vedl s 
ohledem na potřebu co nejdřívější investiční přípravy obytné zóny Svatojánská, která patří 
mezi jednu z priorit města v tomto volebním období 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.3. – adm. směna pozemků dle 130-12/15/2005 – 
Lupač/Město/Svatojánská. 
 
UZ 130-12/15/2005 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku a to část pozemku p. č. 1201 v obci a k. ú. 
Telč ve vlastnictví J. L., Telč o výměře cca 3004 m2 za část pozemku p.č. 469/13 
zapsaném na LV 10001 pro Město Telč o výměře 1400 m2 a s tím související smluvní 
vyrovnání ve výši 250 Kč za m2 pozemku ve vlastnictví J. L., Telč sníženou o částku 16 
071 Kč. 
Hlasování: 17 pro 
 

13) Návrh rozpočtu na rok 2005 
 
Předkladatel: Ing. Komůrková Lenka 

starosta – připomněl průběh projednávání návrhu rozpočtu v radě města a na semináři ZM 
 
L. Komůrková – podrobně prošla jednotlivé paragrafy výdajové a příjmové části rozpočtu 
 
M. Vystrčil – doporučil rozšířit usnesení v části svěřených kompetencí v radě města o 
dispozici s účelovými dotacemi z krajských fondů 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/28.2. – adm. rozpočet města dle 131-13/15/2005. 
 
 



UZ 131-13/15/2005 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Telče na rok 2005 v znění přílohy podání 
13/15. Zastupitelstvo města svěřilo radě města provádění:  
- všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, 
rozpočtu kraje Vysočina a krajských a státních fondů a jejich použití 
- všech ostatních rozpočtových opatření do výše 200 tis. Kč v jednotlivých případech v 
rámci celkového schváleného rozpočtu 
- uložilo radě města předkládat vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva města přehled 
radou města přijatých rozpočtových opatření 
Hlasování: 17 pro 
 

14) Rozprava členů ZM 
 
starosta – informoval o tom, že městu bylo potvrzeno získání dotací z programu Phare 
2003 na „Rekonstrukci komunikací zpřístupňujících náměstí Zachariáše z Hradce“ a 
„Rekonstrukce přístupové cesty k historickému jádru Telče“. Současně informoval o 
administrativní náročnosti obou projektů 
- informoval, že město rovněž uspělo v programu SROP s projektem „Otevřená škola“. 
Připravuje se výběrové řízení 
- pokračuje příprava projektu SVaKu Jihlavsko, kde je město zapojeno dílčím projektem 
„Kanalizační sběrač Na Korábě/ČOV“ 
- je dokončena projektová dokumentace železniční zastávky Telč – Staré Město. Na 
realizaci podá Město žádost o finanční dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury 
- informoval o ustanovení pracovní skupiny pro koordinaci a zpracování projektů, která je 
složena ze zaměstnanců MěÚ, pracovníků RRA Vysočina a kanceláře Mikroregionu 
Telčsko 
- informoval o jednání na MŠMT ve věci dotace na rekonstrukci technologie zimního 
stadionu. Žádost má velkou naději na úspěch, ale je nutné počítat s finanční spoluúčastí 
Sportovního klubu resp. Města Telče 
- informoval o zapojení Mikroregionu Telčsko do programu LEADER ČR 
- k projednávané změně č. 2 ÚP Města – 7. 2. proběhlo povinné veřejné projednání s 
občany za účasti zpracovatele. Na projednávání změny byla velká účast občanů, bohužel 
minimálně zastupitelů 
- 28. 2. se uskuteční pracovní setkání se starosty obcí správního obvodu III, na kterém 
budou projednány aktuální záležitosti tzv. přenesené působnosti, kterou pro obce (45) 
vykonává Městský úřad Telč. Konstatoval, že při častých jednáních se starosty 
zaznamenává spokojenost obcí s rozsahem i výkonem státní správy, kterou MěÚ 
zajišťuje.  
 
místostarostka – informovala o prvním občánku města v roce 2005 
- informovala, že město získalo nominaci na cenu českého turistického průmyslu CZECH 
TOURISM PRIZE 2004 v kategorii „Cena za iniciativní historický objekt“. Již nominace 
je pro město velkým úspěchem 
- informovala o zapojení města do programu Zdravá města a popsala materiál „Zdraví pro 
Telč 2005“, který zastupitelé obdrželi při prezenci 
 
M. Sova – velmi kladně zhodnotil práci ředitele Domova důchodců Telč a celého 
pracovního kolektivu DD při zajišťování a realizaci volnočasových aktivit klientů DD. 
Doporučil radě města přihlédnout k těmto výsledkům při stanovení odměn řediteli DD 
 



M. Vystrčil – informoval o závěrech přijatých zastupitelstvem kraje Vysočina 
- informoval o problematice snižování stavu policistů, příp. celých oddělení. Telče by se 
nemělo týkat. Jedná se ale o zcela nekoncepční záležitost, protože snížení by se mělo 
týkat Ministerstva vnitra a ne aktivních policistů v terénu 
 
F. Štancl – hovořil o vlastní ne dobré zkušenosti s žádostí jeho firmy o podporu v 
grantovém programu kraje Vysočina 
 
M. Vystrčil – navrhl projednat mimo program schůze 
 
M. Kouba – k dopravnímu značení ve Staňkově ulici. Na protilehlé straně pošty by měl 
být instalován zákaz zastavení 
 
starosta – současné značení je provizorní, stále se jedná o stavbu. Podle informací, které 
má, bude dopravní značení tak jak navrhuje M. Kouba 
 
E. Matoušková – opakovaně se vrátila k instalaci dopravního zrcadla při výjezdu ze 
Srázné ulice 
 
starosta - -projednala pracovní skupina pro řešení dopravy ve městě se závěrem, že 
podobných situací je ve městě více, často i dopravně složitějších. Navrhované řešení 
nedoporučil 
 
E. Matoušková – vyjádřila se kriticky ke stavu chodníků ve městě, na kterých majitelé 
přilehlých nemovitostí neprovádí zimní údržbu 
 

15) Souhrn přijatých usnesení  
 
Bez připomínek. 
 

16) Závěr zasedání 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast. 
 
 
Zapsal:  
O. Zadražil, E. Kotrbová 16,00 – 18,30 hod. 
 

 
 

Ing. Josef Plucar  
ověřovatel  

Mgr. Jan Sláma  
ověřovatel  

 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


