
Zápis 
z 17. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 29.06.2005 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Josef Barták, Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Roman Fabeš, 
Milena Kopečná, Jan Kopejtka, Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. Stanislav Máca, 
MUDr. Eva Matoušková, Hana Müllerová, Bohumil Norek, Ing. Josef Plucar, 
Bohumír Pokorný, Miroslav Sova, RNDr. Miloš Vystrčil (body 5-23) 

 

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: Radek Doležal, Miroslav Kouba, Lubomír Nerad, Ing. Jiří 
Policar, Mgr. Jan Sláma, František Štancl, nepřítomen: RNDr. Miloš Vystrčil – přijde 
později) a konstatováním, že zastupitelstvo města je schopno se usnášet. 
 

2) Schválení programu jednání ZM 
 
Starosta navrhl rozšířit program jednání o body 19) Sportovní klub Telč – prominutí II. 
splátky půjčky a 20) Jmenování (potvrzení) zástupce města ve Svazku obcí Železnice 
Kostelec – Slavonice. 
Hlasování 14 pro 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové ZM) 
 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu 17. zasedání zastupitelstva města Bohumila Norka a 
Josefa Bartáka. 
Hlasování: 14 pro 
 

4) Informace o ověření zápisu z 16. zasedání ZM 
 
Tajemník informoval, že zápis ze 16. zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli 
Františkem Štanclem a Milenou Kopečnou ověřen bez připomínek. 
 

5) Zpráva o činnosti rady města (60. - 64. schůze RM) 
 
Místostarostka přednesla zprávu o činnosti rady města (60. – 64. schůze RM) – bez 
připomínek. 
Přišel RNDr. M. Vystrčil. 
 

6) Vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného 
prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně pro území města Telče (s 
výjimkou části Studnice) 
 



Předkladatel: z pověření RM - JUDr. Jana Matoušková - ved. odb. VV MěÚ Telč 

starosta – připomněl průběh přípravy návrhu vyhlášky, byla opakovaně projednávána ve 
vedení města, k připomínkování ji dostali členové ZM, poté vznikl čistopis vyhlášky, 
který je dnes předkládán zastupitelstvu města 
 
Úkol: Jana Matoušková - T/31.7. – adm. vyhláška o veřejném pořádku dle 140-6/17/05. 
 
UZ 140-6/17/2005 
Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku o zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na 
území města Telče (s výjimkou části Studnice) ve znění dle přílohy podání 6/17. 
Hlasování: 15 pro 
 

7) Vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného 
prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně pro území města Telče - 
část Studnice 
 
Předkladatel: z pověření RM - JUDr. Jana Matoušková - ved. odb. VV MěÚ Telč 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Jana Matoušková - T/31.7. – adm. vyhláška o veřejném pořádku dle 141-7/17/05 
(Studnice). 
 
UZ 141-7/17/2005 
Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku o zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na 
území města Telče - část Studnice ve znění dle přílohy tohoto podání 7/17. 
Hlasování: 15 pro 
 

8) Výstavba kruhové křižovatky, rekonstrukce chodníků - rozpočtové opatření 
 
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Bohumil Tripal, vedoucí ORÚP 

Ing. arch. J. Ondráček – vysvětlil technické řešení křižovatky 
 
starosta – informoval o jednání s E-ON o uložení vzdušného el. vedení v Masarykově 
ulici a v prostoru kruhové křižovatky. Zprůjezdnění od příštího týdne, záleží na počasí. 
Od 7. 7. bude zahájena rekonstrukce vodovodního řadu v Masarykově ulici. Ulice zůstane 
částečně průjezdná 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7. RO dle 142-8/17/2005 – chodníky kruhový objezd, 
Masarykova ul. ad. 
 
UZ 142-8/17/2005 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření: z § 6409 (Ostatní činnosti), pol. 5901 
(Rezerva) do § 2212 (Silnice, údržba), pol. 6122 (Investice) ve výši 1,000 mil Kč na 
zajištění oprav a rekonstrukcí chodníků v prostoru kruhové křižovatky a části ulic 
Masarykova, Staňkova a Slavíčkova (I. etapa).  



Hlasování: 15 pro 
 

9) Žádost o rozpočtové opatření - § 3612 bytové hospodářství 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - Ing. Bohumil Tripal, vedoucí odboru rozvoje a 
územního plánování 

B. Krejčí – popsala situaci s bojlery v bytovém domě Špitální 245, kde byly po dvou 
letech vyměněny a nyní se v některých případech mění znovu 
 
J. Salus – vysvětlil způsob zajišťování oprav příp. nákupu bojlerů 
 
B. Pokorný – připomněl, že kvalitní bojlery mají dnes záruku 5 let 

 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7. – RO dle 143-9/17/05 – bytové hospodářství. 
 
UZ 143-9/17/2005 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření v rozsahu: z § 6409 (ostatní činnosti), 
pol. 5901 (rezerva) schváleného rozpočtu města 2005 přesunout částku ve výši 600 000,- 
Kč do výdajové části § 3612 (bytové hospodářství, pol. 5171 (opravy a udržování) za 
účelem údržby a oprav bytů do konce roku 2005. 
Hlasování: 15 pro 
 

10) Prodej části pozemku parc.č. 7658/1 o výměře cca 23 m2 v obci a k.ú. Telč 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - Ing.Komůrková 

starosta – informoval, že v rámci projednávání tohoto bodu v RM dostal odbor rozvoje 
úkol navrhnout další vhodné pozemky na výstavbu garáží 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.8. – smlouva ad. na pozemek garáž/Kučera dle 144-
10/17/05. 
 
UZ 144-10/17/2005 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku par.č. 7658/1 v obci a k. ú. Telč o 
vým. cca 23 m2 na stavbu garáže ve Štěpnici F. K. Telč za kupní cenu 28750 Kč. 
Hlasování: 15 pro 
 

11) Prodej části pozemku parc.č. 7360 v obci a k.ú. Telč 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - Ing. Komůrková  

RNDr. S. Máca – informoval o negativním stanovisku, které k záměru prodeje části 
pozemku vypracoval pro RM vedoucí stavebního úřadu. Kritizoval skutečnost, že toto a 
další stanoviska nejsou přílohou podání 
 
M. Sova – podpořil stanovisko RNDr. Máci, připomněl obdobný požadavek manželů 
Šildbergerových na koupi části pozemku pro stavbu venkovního schodiště do nemovitosti 
v Hradební ulici, kde postoj města byl záporný. Vyslovil názor, že při obdobných 



žádostech by město mělo mít k žadatelům shodný přístup 
 
starosta – připomněl, že v případě žádosti manželů Šildbergerových se jednalo o 
průjezdnou místní komunikaci a k žádosti se negativně vyjádřili jak tehdejší orgán 
dopravy, tak organizace zajišťující úklid města 
 
RNDr. S. Máca – doporučil, aby žadatelka řešila vstup do nemovitosti schodištěm 
umístěným uvnitř domu 
 
H. Müllerová – v žádosti je uvedeno, že to neumožňuje vnitřní dispozice nemovitosti 
 
RNDr. M. Vystrčil – konstatoval, že smlouva o budoucí smlouvě na předmětnou část 
pozemku, která je přílohou podání, je koncipována tak, že k prodeji pozemku dojde teprve 
poté, co nabude právní moci kolaudační rozhodnutí na danou stavbu. To znamená, že 
zastupitelstvo v tuto chvíli vyslovuje pouze souhlas se záměrem žadatele v rámci své 
samosprávné kompetence a nijak neomezuje působnost stavebního úřadu, aby v rámci 
přenesené působnosti rozhodl ve stavebním řízení záporně, pokud pro takové rozhodnutí 
existují zákonné důvody. Pokud se tak stane, nedojde k prodeji pozemku, což je ošetřeno 
v článku I/3 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní. Konstatoval, že zastupitelstvu 
nepřísluší předjímat rozhodnutí správních orgánů v rámci přenesené působnosti výkonu 
státní správy, byť jsou tyto správní orgány součástí městského úřadu. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7. – info M. Plačkovou o 145-11/17/05 – schody Na 
Můstku. 
 
UZ 145-11/17/2005 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc. č. 7360 o výměře cca 3,5 m2 v 
obci a k. ú. Telč M. P. (Telč) za podmínek Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 
dle přílohy podání, a to za cenu 100 Kč/m2. 
Hlasování: 10 pro, 2 proti, 3 se zdrželi – usnesení nebylo přijato. 
 

12) Prodej pozemků - pozemky pod bytovými domy 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - Ing. Komůrková  

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.9. adm. prodeje dle 146-12/17/05 – pozemky pod 
bytovými domy. 
 
UZ 146-12/17/2005 
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. St. 1913 o výměře cca 131 
m2 M. D. a manželům M., části pozemku parc. č. St. 2116 o výměře cca 23 m2 manželům 
F. a části pozemku parc. č. St. 1914 o výměře cca 65 m2 manželům Ch., vše v obci a k. ú. 
Telč, a to dle spoluvlastnických podílů za cenu 100 Kč/m2.  
Hlasování: 15 pro 
 

13) Závěrečný účet města a zpráva o výsledku hospodaření za rok 2004 



Předkladatel: Z pověření rady města - Ing. Komůrková 

Bez rozpravy. 
 
UZ 147-13/17/2005 
Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet a zprávu o výsledku hospodaření Města 
Telče za rok 2004 a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením města a to bez výhrad. 
Hlasování: 15 pro 
 

14) Závěrečný účet a zpráva o činnosti svazku obcí Česká inspirace za rok 2004. 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřena Hana Müllerová 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Hana Müllerová - T/15.7. – informovat Svazek ČI o 148-14/17/05 – projednání 
závěrečného účtu. 
 
UZ 148-14/17/2005 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet, Zprávu o činnosti a Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření sdružení Česká inspirace za rok 2004. 
Hlasování: 15 pro 
 

15) Závěrečný účat a Zpráva o činnosti svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 
2004. 
 
Předkladatel: Rada města - předložením pověřena Hana Müllerová 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Hana Müllerová - T/15.7. informovat Svazek České dědictví UNESCO o 149-
15/17/05 – projednání závěrečného účtu. 
 
UZ 149-15/17/2005 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet, Zprávu o činnosti a Zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2004. 
Hlasování: 15 pro 
 

16) Závěrečný účet a Zpráva o činnosti kontrolního výboru Svazu vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko v roce 2004 

 
Předkladatel: Z pověření rady města starosta 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Roman Fabeš - T/15.7. informovat SVaK o 150-16/17/05 – závěrečný účet. 
 
UZ 150-16/17/2005 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet a Zprávu kontrolního výboru o činnosti 



Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko v roce 2004. 
Hlasování: 15 pro 
 

17) Závěrečný účet a Zpráva o činnosti dozorčí rady svazku obcí Mikroregion Telčsko 
za rok 2004 
 
Předkladatel: Z pověření rady města starosta 

starosta – informoval o činnosti Mikroregionu, personálním obsazení kanceláře 
Mikroregionu. Navrhl členům ZM, aby se osobně seznámili s kanceláří Mikroregionu 

 
Úkol: Roman Fabeš - T/15.7. informovat Mikroregion o 151-17/17/05 – závěrečný účet. 
 
UZ 151-17/17/2005 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet a Zprávu dozorčí rady svazku obcí 
Mikroregion Telčsko v roce 2004. 
Hlasování: 15 pro 
 

18) Závěrečný účet a zpráva o výsledku hospodaření za rok 2004 - DSO Železnice 
Kostelec - Slavonice 

 
Předkladatel: Roman Fabeš - starosta města 

starosta – informoval, že bylo vydáno územní rozhodnutí na dostavbu železniční tratě 
Slavonice – státní hranice. Realizace by měla být zahájena v roce 2006 
 
S. Máca – kriticky upozornil na konstatování auditora, že Svazek v roce 2004 
neprovozoval žádnou činnost 
 
starosta – zpráva auditora se týká přezkoumání hospodaření Svazku. Auditor neposuzuje 
jiné aktivity, které Svazek vyvíjel. Jednalo se především o podporu modernizace tratě, 
realizace železničního přechodu ve Slavonicích ad. Je to řada jednání na Ministerstvu 
dopravy, s orgány Českých drah, kraje Vysočina a Jihočeského kraje 
 
Úkol: Roman Fabeš - T/15.7. informovat Svazek Železnice Kostelec-Slavonice o 152-
18/17/05 o závěrečném účtu. 
 
UZ 152-18/17/2005 
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o výsledku přezkumu hospodaření Svazku obcí 
Železnice Kostelec - Slavonice včetně závěrečného účtu za rok 2004. 
Hlasování: 15 pro 
 

19) Sportovní klub Telč - prominutí II. splátky půjčky 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - Ing.Komůrková 

tarosta – informoval o připravované schůzi rady SK a rady města. Na programu bude 
především jednání o převodu majetku SK na Město Telč 



 
M. Sova – je pro prominutí, napříště by měli zastupitelé dostávat rozbor o hospodaření SK 
Telč 
 
Ing. J. Bartošek – není pro prominutí, pokud město převezme sportovní zařízení, tak 
převezme i tento závazek, který následně zanikne 
 
B. Norek – kriticky k neúčasti ředitele SK Telč na dnešním jednání 
 
starosta – je na dovolené v zahraničí, řádně se omluvil a starosta připomněl, že tuto 
skutečnost uvedl ve svém úvodním vystoupení 
 
B. Krejčí – jako předsedkyně rady SK se kladně vyjádřila k práci ředitele SK J. Svobody 
 
B. Pokorný – domnívá se, že SK by se měl při provozu svých zařízení chovat více tržně 
 
B. Krejčí – SK se z pohledu veřejnosti chová pod tlakem ekonomické situace v některých 
případech až příliš tržně 
 
M. Vystrčil – sportovní kluby jsou neziskové organizace a není jejich poslání vydělávat. 
Nemůže existovat organizace, která bude zajišťovat sportovní činnost a přitom bude 
výdělečná. Popsal možná řešení financování sportovních zařízení a aktivit ve městě. 
Připomněl, že jejich uplatnění v Telči bude vyžadovat ústupky ze strany představitelů 
sportovních klubů a vstřícný přístup zastupitelstva města 
 
starosta – připomněl, že v roce 2002 se z časových důvodů zvolila místo dotace forma 
půjčky pro SK. Zkušenosti z následujících let dokazují, že SK bez dotace města není 
schopen zabezpečovat provoz sportovních zařízení 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.7. – adm. prominutí pohledávky SK dle 153-19/17/05. 
 
UZ 153-19/17/2005 
Zastupitelstvo města schválilo prominutí pohledávky Sportovnímu klubu Telč ve výši 
100.000 Kč. 
Hlasování: 13 pro, 1 proti, 1 se zdržel 
 

20) Jmenování (potvrzení) zástupce města ve Svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice 
 
Předkladatel: Mgr. Roman Fabeš, starosta města 

Bez rozpravy. 
 
UZ 154-20/17/2005 
Zastupitelstvo města jmenovalo (potvrdilo), v souladu s ustanovením § 84 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, Mgr. Václava Jehličku zástupcem města Telče ve Svazku obcí 
Železnice Kostelec - Slavonice. 
Hlasování: 14 pro, 1 se zdržel 
 

21) Rozprava členů ZM 
starosta – informoval o úspěšných projektech města v SROP. Jedná se o projekty: 



- METNET 
- Rozvoj turistické infrastruktury 
- Revitalizace Telčského potoka a rybníka Nadymák 
- Propagace města 
poděkoval těm, kdo se na podání projektů podíleli. Především pak RRAV Jihlava a jejímu 
projektovému managerovi Vladimíru Švecovi  
- k projektu „Otevřená škola“, smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 
Ministerstvem pro místní rozvoj v minulém (25. týdnu). Kladně se podařilo vyřešit 
odvolání proti výběrovému řízení na zakázku. Smlouva s dodavatelem PS Jihlava je 
koncipována tak, že umožní realizaci v etapách s ohledem na finanční zdroje města 
- informoval o postupu oprav místních komunikací v rámci schváleného rozpočtového 
opatření 
- ke změně č. 2 ÚP – je potřeba dosáhnout změny nesouhlasného stanoviska Ministerstva 
dopravy, resp. Ředitelství silnic a dálnic s jižní variantou obchvatu města v trase silnice I. 
třídy I/23. V této věci vede společně se senátorem V. Jehličkou řadu jednání na 
Ministerstvu dopravy a s dalšími orgány, od kterých lze získat odůvodněnou podporu pro 
jižní variantu obchvatu (Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí ad.) 
- probíhá jednání o dílčí revitalizaci bývalé skládky Mokrovce 
- informoval o jednáních se ředitelem Terca CB Ing. Viktorem Fialou a s předsedou v. d. 
Vývoj Třešť JUDr. Rostislavem Dvořákem  
- informoval o problému, který vznikl při financování úhrad za činnost odborného lesního 
hospodáře a zpracování lesního hospodářských osnov, které město zajišťuje v rámci 
přenesené působnosti. Probíhají intenzivní jednání na úrovni Ministerstva zemědělství, 
krajů a obcí s rozšířenou působností 
 
M. Sova – dotázal se na řešení výměny stěny z luxferů v ZŠ Hradecká 
 
starosta – projednávala RM na své 64. schůzi. Rozhodla, že nebude řešit škola, ale město 
– odbor rozvoje. Snahou je vyřešit do konce prázdnin 
 
B. Pokorný – v ul. 9. května nebyl po obnově povrchu silnice vyznačen přechod pro 
chodce. Vzhledem k počtu chodců považuje zde přechod za nutný 
 
starosta – bude zadáno k vyřešení odboru dopravy 
 
místostarostka – informovala o projektu v SROP na propagaci města v rámci Svazku obcí 
České dědictví UNESCO, edičních počinech (kniha Telč město příběhů, dva nástěnné 
kalendáře) a natáčení dokumentů ČT 1 Toulavá kamera a rakouské televize ORF 
 
MUDr. Eva Matoušková – upozornila na nepořádek na cestě pro pěší od ZŠ k Belpské 
lávce 
 
R. Bock – informoval o způsobu úklidu města, nasazení dvou ručních metařů. 
Konstatoval, že se jedná o jednu z nejzatíženějších komunikací z pohledu úklidu 
 
MUDr. L. Brzková – do 30. 6. je uzavřeno hřiště u ZŠ Hradecká. Jak to bude s provozem 
hřiště o prázdninách? 
 
Dr. L. Sova (zástupce ředitele ZŠ Hradecká) – Opravuje se povrch hřiště. Je snahou, aby 
se mohlo užívat od začátku příštího školního roku. Pokud to stav povrchu dovolí, i dříve 



 
RNDr. S. Máca – s obdobným závěrem jednal v této věci s ředitelkou školy 
 
Úkol: Libor Blabla - T/31.7. – zajistit vyznačení přechodu pro chodce v ul. 9. května viz 
rozprava ZM 17. 
 

22) Souhrn přijatých usnesení 
 
Bez připomínek. 
 

23) Závěr zasedání 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a připomněl, že další jednání zastupitelstva 
se uskuteční ve 2. polovině září. Pozval všechny zastupitelé a další přítomné na kulturní 
akce v letní sezoně. 
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ověřovatel  
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ověřovatel  
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starosta města  
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