
Zápis 
z 16. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 20.04.2005 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

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

2) Schválení programu jednání ZM 
 
Program jednání byl schválen bez připomínek. 
Hlasování: 14 pro 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové ZM) 
 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu 16. zasedání zastupitelstva města Františka Štancla a 
Milenu Kopečnou. 
Hlasování: 14 pro 
 

4) Informace o ověření zápisu z 15. zasedání ZM 
 
Tajemník informoval, že zápis z 15. zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli Ing. 
Josefem Plucarem a Mgr. Janem Slámou ověřen bez připomínek. 
 

5) Zpráva o činnosti rady města (56. - 59. schůze RM) 
 
Místostarostka přednesla zprávu o činnosti rady města (56. - 59. schůze RM) – bez 
připomínek. 
 

6) Jmenování tajemníků finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města 
 
Předkladatel: Z pověření RM starosta města 

Bez rozpravy. 
 
 



UZ 132-6/16/2005 
Zastupitelstvo města jmenovalo tajemníkem finančního výboru zastupitelstva Ing. Lenku 
Komůrkovou a tajemníkem kontrolního výboru zastupitelstva Oldřicha Zadražila za 
podmínek dle textové části podání 6/16. 
Hlasování: 14 pro 
 

7) Postup oprav MK na jaře 2005, návrh na rozpočtové opatření 
 
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Bohumil Tripal, vedoucí ORÚP 

starosta – vzhledem k tuhé zimě lze za navrhovanou částku na opravu místních 
komunikací provést pouze opravy výtluků v ulicích dle přílohy podání. Připomněl, že 
oproti loňskému roku je v návrhu 300 tis. Kč na opravu chodníků. Plošná oprava 
komunikací ve městě se v letošním roce uskuteční v ulicích Staňkova, Slavíčkova a 
Masarykova v rámci investice kraje Vysočina a v ulicích Furchova a Na Korábě (akce 
města) 

 
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.4. – provést rozpočtové opatření dle 133-7/16/2005 – 
oprava MK. 
 
Úkol: Bohumil Tripal - T/co nejdříve – zadat opravy MK dle 7/16. 
 
UZ 133-7/16/2005 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 800 000 Kč (§ 6409, pol. 5901 
/§ 2212 pol. 5171) za účelem oprav MK v jarním období 2005 (500 000 Kč silnice, 300 
000 Kč chodníky). 
Zastupitelstvo města souhlasí s postupem a harmonogramem provádění oprav MK v 
jarním období 2005. 
Hlasování: 14 pro 
 

8) Prodej pozemku parc.č.2584/2 o vým. 20.958 m2 v obci a k.ú. Telč  
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková 

starosta – informoval o projednávání podání v RM - zvažovala se směna pozemků, 
nabídka ze strany ZD nebyla pro město zajímavá. Nabízené pozemky se nenacházely v 
rozvojových územích města. Pokud dojde k prodeji pozemku dle podání, bude získaná 
částka použita na nákup jiných, pro město atraktivních, pozemků. Připomněl, že ZD je 
významným zaměstnavatelem ve městě a předmětné pozemky potřebuje pro svůj další 
rozvoj. Doporučil přijmout navrhované usnesení, zastupitelstvo tím bude také deklarovat 
podporu podnikatelským aktivitám ve městě 
 
Ing. Nosek, předseda ZD Telč – konstatoval, že současná technologie výkrmny již 
neodpovídá požadavkům ŽP a ekologie. Zamýšlená rekonstrukce bude jak ve prospěch 
ustájených zvířat, tak také životního prostředí ve městě 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.6. – adm. prodej pozemků dle 134-8/16/2005 – výkrmna 
ZD. 
 



UZ 134-8/16/2005 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p.č. 2584/2 o výměře 20.958 m2 v obci a 
k. ú. Telč ZD Telč za nabídkovou kupní cenu 500 tis. Kč. 
Hlasování: 14 pro 
 

9) Změna termínu čerpání úvěru (Obytná zóna Telč - Svatojánská) 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková 

starosta – upozornil zastupitele, že informací č. 37 jim byl zaslán nový harmonogram 
přípravy výstavby obytné zóny Svatojánská. Obsahuje dvě dílčí změny termínů, které ale 
neovlivňují termín zveřejnění prodeje parcel v zóně, září 2005. Konstatoval, že vzhledem 
k počtu vlastníků pozemků, které bylo nutné vykoupit, považuje dosavadní výsledek za 
úspěšný 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.4. – adm. změny čerpání úvěru dle 135-9/16/05 – zóna 
Svatojánská. 
 
UZ 135-9/16/2005 
Zastupitelstvu města schválilo změnu smluvních podmínek Smlouvy o investičním úvěru 
č. 1041/04/LCD ze dne 29. 6. 2004 v článku I, odst. 4 - čerpání úvěru nejpozději do 31. 8. 
2006.  
Hlasování: 14 pro 
 

10) Odkoupení pozemku parc.č. 292/1 o vým. 2705 m2 v obci a k.ú. Telč  
 
Předkladatel: Z pověření rady města - Ing. Komůrková 

starosta – poděkoval manželům Kudrnovým za vstřícný přístup k městu učiněnou 
nabídkou i velmi vstřícnými podmínkami. V území za fotbalovým hřištěm na Podolí tak 
zůstává již jen jeden soukromý pozemek. To dává naději, že v relativně dohledné době 
bude možné danou lokalitu využít podle územního plánu 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.6. – adm. odkoupení pozemku dle 136-10/16/05 – zahrada 
Kudrnovi. 
 
Úkol: Bohumil Tripal - T/31.10. – opatření na zahradě manž. Kudrnových dle závazku 
Města. 
 
UZ 136-10/16/2005 
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení pozemku parc.č. 292/1 o výměře 2.705 m2 
včetně staveb a trvalých porostů, které se na pozemku nachází za dohodnutou kupní cenu 
352.932 Kč. 
Hlasování: 14 pro 
 

11) Přijetí úvěru na financování projektu „Otevřená škola“ 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - Ing.Komůrková 

starosta – doklad o úvěru je podmínkou pro uzavření smlouvy, jejíž podpis je připraven na 



25. dubna. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele technologie, které je již ukončeno. 
Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací – běží lhůty pro případné odvolání 
účastníků výběrového řízení 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.4. – adm. úvěru dle 137-11/16/05 – Otevřená škola. 
 
UZ 137-11/16/2005 
Zastupitelstvu města schválilo přijetí dlouhodobého úvěru na financování projektu 
„Otevřená škola“ od České spořitelny, a. s. oblastní pobočka Jihlava, Křížová 1, ve výši 
18 mil Kč. Zastupitelstvo města schválilo zajištění úvěru budoucími příjmy města. 
Hlasování: 14 pro 
 

12) Návrh na rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na 

rok 2005 pro Město Telč a schválení příspěvků města  
 
Předkladatel: Z pověření rady města Ing. Bohumil Tripal - tajemník komise pro 
regeneraci MPR a MPZ 

starosta – komise regenerace doporučila Městu, aby v letošním roce byla větší část 
finančních prostředků použita na opravu nemovitých památek ve vlastnictví města 
 
M. Vystrčil – požádal o upřesnění, zda předmětem podání jsou příspěvky Města 
vlastníkům památek v rámci dotačního programu kraje Vysočina 
 
starosta – bylo řešeno radou města. Město poskytne příspěvky podle podmínek dotačního 
programu kraje Vysočina na opravu nemovitých památek čtyřem subjektům 
 
Úkol: Bohumil Tripal - T/30.4. – adm. program regenerace dle 138-12/16/05. 
 
UZ 138-12/16/2005 
Zastupitelstvo města schválilo rozdělení státní finanční podpory a příspěvky města na 
jednotlivé akce obnovy v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2005 dle podání 
12/16. 
Hlasování: 14 pro 
 

13) Prohlášení o zabezpečení prostředků města na financování přípravy a vlastní 

realizace projektu SROP 
 
Předkladatel: Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury 

starosta – připomněl, že se jedná o deklarativní usnesení, které je nezbytně nutné pro 
podání žádosti do SROP. Shodná záležitost jako byla administrace projektu „Otevřená 
škola“ 
 
místostarostka – předpokládá se, že finanční plnění projektu se uskuteční v roce 2006. 
Podpořila podání projektu. V případě realizace umožní vybavit město kvalitním souborem 
propagačních materiálů 
 
Úkol: Věra Peichlová - T/30.4. - adm. projektu SROP, podpora cestovního ruchu dle 139-
13/16/05. 



 
UZ 139-13/16/2005 
V případě obdržení finanční dotace ze Společného regionálního operačního programu 
(SROP) k realizaci projektu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v 
kraji Vysočina schvaluje zastupitelstvo města finanční závazek města ve výši 799 tis. Kč. 
Finanční závazek města pokrývá celkové náklady projektu předloženého do 1. kola výzvy 
SROP. 
Hlasování: 14 pro 
 

14) Rozprava členů ZM 
 
starosta – informoval, že do druhé výzvy SROP podává Město následující žádosti 
- rozvoj turistické infrastruktury (opakovaná, upravená žádost) 
- metropolitní síť (nebylo podáno v první výzvě pro administrativní překážky) 
- revitalizace pravostranného přítoku Telčského potoka, součástí žádosti je i rekonstrukce 
rybníka Nadýmák (opakovaná žádost) 
- rozvoj zkvalitnění propagace a posílení image města Telč 
- k rekonstrukci ulic Staňkova, Slavíčkova, Masarykova – výstavba kruhového objezdu, 
dokončení Staňkovy ulice a první etapa Slavíčkovy ulice by měly být dokončeny do 15. 6. 
2005. Dále bude pokračovat druhá etapa Slavíčkovy ulice a Masarykovy ulice. Definitivní 
povrch vozovek na jaře 2006. V rámci stavby kruhového objezdu město bude provádět 
rekonstrukci vodovodního řadu. Rekonstrukce dále bude pokračovat v celé Masarykově 
ulici. V průběhu rekonstrukcí bude území průjezdné s dopravním omezením. Konstatoval, 
že může dojít ještě k větším dopravním omezením poté, co na přelomu 1. a 2. pololetí 
začne město s rekonstrukcí povrchů ve Furchově ulici a v ulici Na Korábě. Bohužel se 
nepodařilo prosadit, aby E.ON uložil vzdušné vedení v ulici Masarykova do země. Údajně 
není pro příštích pět let v plánu. Připomněl negativní zkušenost z Tobiáškovy ulice, kdy 
rok po rekonstrukci energetici přistoupili k uložení vzdušného vedení do země. Vede v 
této věci stále jednání. O celé problematice pravidelně podrobně informuje v Telčských 
listech. Požádal zastupitele, aby pomohli tuto složitou situaci vysvětlovat občanům 
 
M. Sova – proč není koordinace investičních akcí tak, aby na sebe navazovaly a 
neobtěžovaly nadmíru občany. Kriticky se vyjádřil k dodržování zákazu vjezdu do 
prostoru výstavby kruhového objezdu u sokolovny. Policie nevěnuje této záležitosti 
potřebnou pozornost 
 
starosta – zopakoval důvody proč k dané situaci došlo. Zpoždění zahájení rekonstrukce 
ulic Furchova a Na Korábě je především způsobeno celostátním zdržení (cca o půl roku) 
programu PHARE – o této záležitosti průběžně informují sdělovací prostředky, město 
(města) ji nijak nemůžou ovlivnit. Připomněl, že v průběhu loňského a letošního roku 
dojde k celkovým investicím do oprav komunikací ve městě (kraj/město) ve výši 75 mil. 
Kč. Tak velká investiční akce do dopravních staveb zákonitě přináší kritizované situace. 
Připomněl, že na rekonstrukce silnic mají investoři omezený časový prostor, nelze 
provádět v zimě. Za daleko větší kritiku by stálo, kdyby se rekonstrukce komunikací 
neřešily 
 
J. Policar – podstatné je, že dochází k opravě silnic. Dopravní omezení je nutné tolerovat 
 
npor. Roman Němec, ved. odd. PČR – policie v rámci možností dopravní omezení 
kontroluje. Přestupky v tomto území byly zatím většinou řešeny domluvou. Většina 



přestupců jsou občané města 
 
starosta – informoval, že ČVUT Praha přistoupilo k vypsání výběrového řízení na 
rekonstrukci čp. 3 na náměstí Zachariáše z Hradce v objemu 20 mil. Kč. Lhůta pro 
podávání přihlášek je 6. května. Zároveň informoval o aktivitách, které zde ČVUT 
zahajuje. Např. 14-ti denní kurz pro pracovníky památkové péče s působností pro celou 
ČR 
- informoval o jednání s ředitelkou Ředitelství silnic a dálnic Jihlava Ing. Tesařovou, v 
jejíž zprávě je silnice I/23 Brno – Písek o opravě této významné a velmi zanedbané 
komunikaci (v Telči průtah Slavatovská, Štěpnická, Na Posvátné, Třebíčská). Na 
celkovou rekonstrukci silnice nemá ŘSD prostředky. V letošním roce pouze opravy 
povrchu v částech hranice kraje Vysočina – Mrákotín a Kasárna – Předín. V Telči pod 
tlakem města oprava povrchu v části od křižovatky Na Baště po odbočku do Nerudovy 
ulice. Opravu křižovatky u čerpací stanice Benzina má ŘSD smluvně zajištěnou u Správy 
a údržby silnic Telč 
- představil nového zaměstnance Města Telče Radka Dolejše v jehož pracovní náplni bude 
dozor veřejného pořádku a dodržování vyhlášek města 
 
místostarostka – odůvodnila rozhodnutí rady města ve věci zveřejnění záměru prodeje 
části pozemku v ulici Na Můstku (podpořit projekt, který rozvíjí turistickou infrastrukturu 
ve městě), připomněla, že podrobně je uvedeno v informaci č. 38, kterou zastupitelé 
obdrželi při prezenci 
- připomněla a pozvala členy zastupitelstva a zaměstnance Města na akce k připomenutí 
ukončení 2. světové války v první polovině května 
 
J. Policar – vysvětlil svoji neúčast na jednání zastupitelstva města z důvodu mimořádného 
pracovního vytížení 
 
M. Vystrčil – informoval o předpokládaném toku finančních prostředků z EU v letech 
2007 – 2013. Podmínky na jaké aktivity bude možné tyto finanční prostředky v tzv. druhé 
výzvě použít nejsou zatím v rámci Společného operačního regionálního programu pro 
NUTS II (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina) vyjednány. Považuje za nutné, aby již v 
příštím roce byl v rozpočtu města vyčleněn větší objem finančních prostředků na přípravu 
projektů pro toto dotační programovací období EU. Připomněl, že se pravděpodobně bude 
jednat o poslední období, kdy ČR obdrží větší objem finančních prostředků z EU než 
bude činit její příspěvek. Na příkladech uvedl objem finančních prostředků, které by 
mohlo město v letech 2007 – 2013 ročně získávat. 
Doporučil, aby programově byla vytvářena finanční rezerva města určená na povinný 
podíl města v projektech financovaných z prostředků EU. 
Za nezbytné považuje, aby nadále zastupitelé dostávali nejen přehled o přijatých úvěrech 
s rozpisem splátek, ale také rozbor, který bude zahrnovat příjmy Města (vratky) z 
realizovaných projektů dotovaných EU. 
 
V. Peichlová – informovala o nejbližších kulturních akcích a především o programu Dne 
Země 22.4. Pozvala k účasti všechny zastupitele 
 
tajemník – k problematice výměny řidičských průkazů. Je pravdou, že v současné době 
platí ustanovení zákona o pozemních komunikacích, podle kterého musí být do 31. 12. 
2005 vyměněny všechny řidičské průkazy vydané od roku 1964 do roku 2000. 18. dubna 
obdržel Městský úřad informaci náměstka ministra dopravy P. Pospíchala, který sděluje, 



že zcela určitě bude Poslaneckou sněmovnou schválena taková novela zákona o 
pozemních komunikacích, která upraví lhůty pro výměnu řidičských průkazů do několika 
etap s horizontem v roce 2013. Výměna všech řidičských průkazů do konce letošního 
roku není podle ministerstva dopravy technicky ani prakticky proveditelná. Informace 
bude zveřejněna na úřední desce, na nástěnce odboru dopravy a v Telčských listech. 
Požádal zastupitele, aby o této situaci v rámci možností informovali občany 
 
M. Kouba – upozornil na velký nepořádek v zátopovém území okolo řeky Dyje po 
nedávné povodňové situaci 
 
A. Dvořáček – odbor ŽP prověří a bude apelovat na vlastníky pozemků, příp. obce ke 
sjednání nápravy. Konkrétní případy projedná na osobním jednání se zastupitelem M. 
Koubou 
 

15) Souhrn přijatých usnesení 
 
Bez připomínek. 
 

16) Závěr zasedání 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast, připomněl, že další jednání zastupitelstva 
města se uskuteční pravděpodobně v červnu a na jeho program bude zařazeno projednání 
změny č. 2 ÚP města. Pozval členy zastupitelstva na akce, na které upozornila 
místostostarostka H. Müllerová a vedoucí odboru kultury V. Peichlová. V 19 hod. ukončil 
jednání ZM. 
 
 
Zapsali: O. Zadražil, E. Kotrbová, 17,00 – 19,00 hod. 
 

 
 
 

František Štancl  
ověřovatel  

Milena Kopečná  
ověřovatel  

 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


